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INTRODUCCIÓ  

 

1. LOCALITZACIÓ 

 

La zona objecte d’aquest projecte esta situada al terme municipal de Cardedeu, dins 

del Vallès Oriental ( Barcelona ). En concret, a l’Avinguda Eduard Corbella al tram 

comprès entre la carretera de Cànoves i el Carrer Àngel Guimerà. 

L’àmbit de l’obra també afecta als carrers Acàcies, Figueres i avinguda Vilamajor. 

 

 

2. ANTECEDENTS 

 

El present projecte consistent en la reurbanització de l’avinguda E.Corbella, aquest 

es realitza amb la intenció de donar continuïtat a les obres de millora ja executades 

que acaben just al límit est de l’avinguda.   

Un altre motiu es donar continuïtat al carril bici que actualment finalitza bruscament 

a  la intersecció de l’avinguda Vilamajor amb E.Corbella. 

Millorar la intersecció dels carrers Figueres, Avda. Vilamajor i E.Corbella, 

actualment resolta amb una rotonda pintada a l’asfalt i unes balises tipus 

pivot.  

L’últim important motiu es donar solució al problema d’invasió  i trencament de la 

calçada i vorera per part dels arbres de l’avinguda. Això suposa un perill tant per els 

vehicles com per els vianants. A mes s’eliminaran barreres arquitectòniques  
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3. OBJECTE DEL PROJECTE  

 

L’objecte d’aquest projecte és la definició, justificació, i valoració de les obres per a 

la Reurbanització de l’avinguda Eduard Corbella, continuació carril bici i construcció 

rotonda E. Corbella. 

Això implica la redefinició i millora de l’espai públic mitjançant la definició d’una nova 

ordenació. Aquests treballs comporten per una banda la urbanització, així com 

millores de les xarxes de serveis de la urbanització. 

El projecte contempla les següents actuacions: 

 Demolicions i moviments de terres  

 Pavimentació i ferms  

 Jardineria i reg 

 Enllumenat públic 

 Xarxa de clavegueram  

 Xarxa de baixa tensió 

 Xarxa de telecomunicacions 

 Mobiliari  urbà  

 Senyalització  

 Carril bici  

 Construcció rotonda 

La superfície de l’àmbit de l’obra es de : 

 Tram avinguda Vilamajor               2409,53 m2 

 Tram avinguda E. Corbella est       2723,84 m2 

 Tram rotonda/ E. Corbella oest     1119,65 m2 

Una superfície total de 6253 m2 

El tractament del projecte té en compte els següents objectius:   

 Nova ordenació del voral  per tal de solucionar el problema dels arbres. 

 Materials de llarga durabilitat i baix manteniment: pedra granítica en vorades i 

rigoles, paviments peatonals de peces de formigó.  

 Nou enllumenat millorant la capacitat lumínica d’acord amb els criteris d’estalvi 

energètic. Sistemes de projecció en el pla horitzontal evitant contaminació 

lumínica i làmpades de vapor de sodi amb sistema de reducció de flux. 

 Nova xarxa de clavegueram 

 Nova xarxa de reg automatitzat 

 Soterrament de les xarxes aèries de baixa tensió 

 Soterrament de la xarxa de telecomunicacions  

 Continuació carril bici 

 Millora de l’accessibilitat eliminant les barreres arquitectòniques existents a nivell 

de paviments, amb un pendent longitudinal entre el 0,50 i el 2,50% i uns 

pendents transversals inferiors al 2%. Normativa vigent: Codi d’ Accessibilitat de 

Catalunya 
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DESCRIPCIÓ FÍSICA DE L’ENTORN  

1. ESTAT ACTUAL DEL CARRER 

A primera vista el que mes crida l’atenció de l’estat actual dels carrers del qual són 

objecte aquest projecte són els arbres. Els arbres han destrossat els antics escocells i 

han envaït la calçada per on circulen els vehicles, tanmateix han destrossat l’antic panot 

hidràulic que hi ha col·locat. 

Tant l’asfalt com tot el paviment estan molt envellits i degradats, les voreres son estretes 

i amb trams on el panot a desaparegut. 

La xarxa de clavegueram existent es antiga, tot i que funciona be, es aconsellable 

canviar-la. 

La rotonda senyalitzada amb balises i marques vials horitzontals dona una mala imatge 

que no concorda amb l’idea urbanística del municipi. 

Al llarg de tota la vorera estan situats les columnes de fusta de la xarxa de 

telecomunicacions i baixa tensió, també hi ha palometes ancorades a habitatges. 

El carrer esta il·luminat amb làmpades envellides i columnes que no mantenen 

concordança amb la resta mobiliari urbà de la zona. 

El carril bici acaba sobtadament sense cap alternativa de continuació. 

En resum, estem davant d’un clar cas d’infraestructura urbana obsoleta en quant als 

requeriments actuals de qualitat de serveis, accessibilitat urbana i, en general, qualitat 

com a infraestructura acord amb la idea general d’ordenació urbana de Cardedeu.  

 

2. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ PRÈVIA  

Prèviament a  la redacció del projecte s’ha cercat informació per a iniciar l’estudi, 

facilitada per l’Ajuntament de Cardedeu i per les companyies propietàries de les 

concessions a la zona. També mitjançant visites de camp per tal de veure amb els propis 

ulls les problemàtiques. 

Documentació prèvia obtinguda :  

 Plànol de l’estat actual  

 Plànol topogràfic 

 Plànol de la xarxa de clavegueram  

 Plànol de la xarxa d’aigua potable  

 Plànol de la xarxa de gas  

 Plànol de la xarxa de telecomunicacions 

 Plànol de la xarxa elèctrica de baixa i alta tensió  

 Plànol de la xarxa d’enllumenat públic  
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 Cadastre de la zona d’estudi 

Tots aquests plànols estan dins del document 2 del present projecte. 

AVALUACIO D’ALTERNATIVES 

 

A l’hora de definir la solució per la problemàtica del projecte existeixen bastants 

condicionants que delimiten les alternatives possibles.  

L’àmbit de la zona del projecte, la seva geometria, la seva problemàtica amb els arbres 

i la intenció de continuar el carril bici són els principals condicionants. 

Primera valoració d’alternatives  

Solució per l’arbrat que envaeix l’Avinguda Eduard Corbella  

 Arrancada i transplantament de tot l’arbrat  

 Replanteig i ampliació de la vorera  

Continuació carril bici 

 Traçat per el costat de la vorera  

 Traçat per el costat de la calçada  

Definitivament es decideix per: 

 Replanteig i ampliació vorera.  

 

Existeix el suficient espai entre façanes com per ampliar la vorera i implantar uns 

escocells mes grans que mantinguin les arrels dels arbres correctes, l’opció de 

arrancada de l’arbrat seria una operació molt costosa tant econòmicament com 

a l’hora d’executar-la i amb un gran impacte visual. 

 

 Traçat per el costat de la calçada. 

 

La vorera no es suficientment amplia per el transit de vianants i ciclistes, s’opta 

per la opció per la calçada amb molta importància en una correcta senyalització 

del carril per tal de protegir al ciclista. 
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DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Abans de descriure la solució adoptada cal dir que totes les justificacions i/o càlculs que 

raonant la solució estan descrits als annexes adjunts.  

1. TRAÇAT  

 

Principalment el projecte es pot dividir en tres zones: 

 Avinguda Eduard Corbella, tram recte des de Carrer Àngel Guimerà fins a 

Carretera de Cànoves amb una longitud de  292,75 metres. 

El carrer té una calçada amb dos carrils de circulació un per a cada sentit i 

un ample de 3 metres per carril. Té voreres ambdós costats de 4 metres 

d’ample cadascuna amb arbres al llarg del carrer.   

 Avinguda Vilamajor tram recte des de final carril bici nord fins a intersecció 

amb rotonda amb una longitud de 88 metres. 

El carrer té una calçada amb dos carrils de circulació un per a cada sentit, un 

ample de 3 metres per carril. Les voreres ambdós costats de 3, 5 metres 

d’ample cadascuna amb arbres.   

 Rotonda  

La rotonda dona solució a la intersecció dels carrers Figueres, Vilamajor i 

Eduard Corbella. Consisteix en una placeta semi-ovalada. L’anell interior té 

una longitud a l’eix major de 17,4 metres i a l’eix menor de 4,75 metres.  

L’anell exterior es de 1,5 metres, per tant, la rotonda en total fa 20,4 metres 

a l’eix major i 7,75 metres a l’eix menor.  

La calçada de la rotonda es d’un únic carril de 3,5 metres. 

Cal esmentar la prolongació del carril bici des de Vilamajor fins a Carretera de Cànoves 

seguint el traçat per la vorera nord de Vilamajor i E. Corbella. 
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2. ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA 

Hi haurà diferents processos: 

Primer és retirarà tot el mobiliari urbà de la zona, com són, papereres, senyals de tràfic 

i contenidors de escombraries. 

Seguidament és procedirà a la retirada del paviment asfàltic i de panot de tota la zona 

mitjançant talls, repicat i retroexcavadora per arribar a una profunditat uniforme de 50 

centímetres en calçada i 45 centímetres en vorera. 

Cal fer unes cates prèvies per localitzar les línies subterrànies de serveis existents per 

tal de no fer-les malbé i poder fer el adequat desviament dels serveis afectats. 

Retirada del clavegueram antic amb mitjans mecànics, incloent embornals i pous. 

Retirada d’elements d’enllumenat públic i xarxa elèctrica, com són, columnes de fanals 

i de baixa tensió. 

Per al que moviments de terra s’entén, principalment estan les excavacions de les rases 

per el clavegueram nou, dels pous, de les rases de serveis noves i de les caixes per a 

voreres i asfalt corresponents. 

Totes les runes i terres despeses han de ser traslladades a l’abocador certificat per la 

direcció facultativa. 

3. PAVIMENTS  

Definició de la geometria i materials per a la pavimentació: 

3.1  VORERA 

La secció de la vorera de l’Avinguda E.Corbella té un ample que varia entre 3,5 

metres a 4 metres en ambdós voreres. Cada vorera està composta de dos tipus de 

paviments, un es un llamborda rectangular gris ( 20x10x8 cm ) que es col·locarà en 

la part mes propera a la calçada i amb un ample entre 1,4 i 2 metres. L’altre es un 

paviment tipus llosa Vulcano  ( 60x40x7 cm ) que es col·locarà en la part mes propera 

al límit de façana amb una ample entre 1,8 i 2 metres. Entre aquests dos paviments 

es col·locarà un encintat amb peces de vorada de tauló (100x20x8 cm). El límit amb 

la calçada estarà definit per un voral tipus T-20 a diferent nivell gris i rigola blanca 

(30x20x8 cm). 

Les peces seran disposades a trencajunts. 

La secció a la vorera de l’Avinguda Vilamajor i continuació té un ample que varia 

entre 3 i 2,5 metres, essent el ample del llambordí entre 1 i 0,8 metres i l’ample de 

la llosa Vulcano entre 1,4 i 2 metres.  

La cantonada entre aquests dos carrers serà tota de llosa Vulcano. 

A la part del llambordí rectangular aniran col·locats els nous escocells per els arbres. 

També es col·locaran  els guals i rampes per a vianants continuades amb paviment 

especial rugosos per a invidents ( d’acord amb la normativa antibarreres 

arquitectòniques) i per accés de vehicles.  



 DOCUMENT NÚMERO 1                                                                                                            MEMORIA  

 

8 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

A les zones d’accés de vehicles és disposaran peces amb  més ample per seguretat 

a l’hora de suportar el pas ocasional de vehicles.  

 

Paviments a emprar: 

 Paviment de peces de formigó tipus Llosa Vulcano de 60x40x7 centímetres 

de color cor-ten o similar, col·locada sobre capa de morter d’assentament de 

4 cm + base de formigó HM-20 de 18 cm d’espessor + subbase de tot-u 

artificial de 15 cm d’espessor. 

 Paviment de peces de formigó tipus Llosa Vulcano de 60x40x8 centímetres 

de color cor-ten o similar, col·locada sobre capa de morter d’assentament de 

4 cm + base de formigó HM-20 de 18 cm d’espessor + subbase de tot-u 

artificial de 15 cm d’espessor (nomes zones guals accés de vehicles). 

 Paviment de peces de formigó tipus llamborda rectangular de 20x10x8 cm 

de color gris o similar, col·locada sobre capa de morter d’assentament de 4 

cm + base de formigó HM-20 de 18 cm d’espessor + subbase de tot-u artificial 

de 15 cm d’espessor. 

 Paviment de peces de formigó tipus llamborda rectangular de 20x10x10 cm 

de color gris o similar, col·locada sobre capa de morter d’assentament de 4 

cm + base de formigó HM-20 de 18 cm d’espessor + subbase de tot-u artificial 

de 15 cm d’espessor (nomes zones guals accés de vehicles). 

 Rigola de peces de formigó de 40x20x7 centímetres de color blanc, 

col·locades amb morter. 

 Paviment per encintat de peces de formigó tipus tauló de color gris de 

100x20x8 centímetres col·locades amb morter.  

 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 

calçada C5 de 25x15x100cm, de classe climàtica B, classe resistent a 

l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, 

col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència 

mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

 Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 

calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió 

H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada 

sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a 

compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

 Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de 

formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió 

i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Article: ref. HPHPUE de la 

serie Pastes d'unió de HISPALAM 

 Guals per a vianants de peces de formigó i rampa ( NORMA ARQ) 

 Paviment especial per invidents amb marques rugoses 

 Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris 

granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 120x120 cm i 
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96 cm de diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó i amb anella de 

fosa d'alumini de dos mòduls, de 96 cm de diàmetre exterior i 75 cm de 

diàmetre interior, col·locada recolzada sobre marc perimetral 

 

 

3.2  CALÇADA 

La calçada consta de dos carrils un per cada sentit en tot l’àmbit, tè un ample de 6 

metres  ( 3 metres per a cada carril), en la part del carril bici té un ample de 8, 75 

metres ( 6 metres per vehicles i 2,75 metres de carril bici).  

La secció constarà de 35 cm de tot-u artificial + 9 cm de capa mescla bituminosa 

“grossa” + 6 cm capa bituminosa “fina”. Entre la primera capa i la base s’aplicarà un 

reg d’imprimació i entre les capes bituminoses s’aplicarà un reg d’emulsió catiònica. 

 

Paviment a emprar: 

 Paviment capa superior de mescla bituminosa continua en calent de 

composició densa AC 16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de 

penetració, estesa i compactada al 98 % assaig Marshall. 

 Paviment capa intermèdia de mescla bituminosa continua en calent de 

composició grossa AC 22 bin G amb granulat calcari i betum asfàltic de 

penetració, estesa i compactada al 98 % assaig Marshall. 

 Base de tot-u artificial compactat al 98% PM 

 Reg d’imprimació tipus monocapa EC1  

 Reg d’adherència superficial tipus monocapa ECR1 

 Paviment bituminós asfàltic amb addicció de òxid de ferro ( color vermell carril 

bici). 

 Paviment bituminós asfàltic amb addicció de crom ( color verd carril bici ). 
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4. SERVEIS, INSTAL·LACIONS EXISTENT I NOVES XARXES DE 

SERVEIS 

 

Al ser una obra de reurbanització és important conèixer la situació dels serveis 

existents. Per saber tots els serveis afectats s’ha utilitzat la informació facilitada per 

l’ajuntament de Cardedeu, a més a més, també s’ha realitzat varies inspeccions 

visuals per completar la informació. 

4.1  Xarxa de clavegueram  

L’obra contempla la construcció d’una nova xarxa de clavegueram. La xarxa 

continuarà sent unitària, es a dir, recollirà tant les aigües pluvials com residuals.  

La nova xarxa es connectarà a l’antiga en l’Avda, Vilamajor, Avda Eduard Corbella 

Est i Oest, la inclinació de la conducció es descendent cap a l’oest i varia entre 1-

2% d’inclinació. Constarà de 12 pous i 21 embornals ( 17 nous i 4 que es mantenen). 

Les connexions al col·lector principal es faran amb escomeses de tubs de PVC 

col·locades per sobre de la generatriu del tub. 

Els detalls dels càlculs per al dimensionament i altres detalls son a l’annex de 

clavegueram. 

La nova xarxa de clavegueram ve definida per: 

 Tubs prefabricats de formigó de 600 mm diàmetre (conducció principal). 

 Pous de registre i unió de 1 metres de diàmetre i 2 metres de profunditat mitja 

amb solera de formigó 15 MPa. 

 Embornals sifònics amb reixa de 70x30x85 cm amb parets de 15 cm de gruix. 

 Escomeses de tubs de PVC de 300 mm de diàmetre amb recobriment de 

formigó HM-20 

Cal comentar que la rasa excavada per a la col·locació dels conductes serà de 1 metres 

d’ample amb una profunditat de 1,5 metres. 

 

4.2 Xarxa de enllumenat públic 

Tenint en compte les característiques dels carrers s’ha dimensionat la lluminària amb 

tres tipus de secció, introduint les característiques de les tres seccions al software 

gratuït LUMCAL WIN de CARANDINI  i tenint en compte els criteris de 

dimensionament descrits a l’annex Enllumenat públic ja tenim el disseny de la xarxa. 

 AVDA. EDUARD CORBELLA (tram sense carril bici) 

Es disposaran 11 lluminàries en total col·locades a portell. Lluminària model 

COLUMNA PECHINA PCN-6/S de 6,5 metres d’alçada amb làmpada PCN-

250/CG-Q  Vsap 100 W proporcionat per CARANDINI. 
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 AVDA. EDUARD CORBELLA (tram amb carril bici adossat) 

Es disposaran 10 lluminàries en total col·locades a portell. Lluminària model 

COLUMNA PECHINA PCN-6/S de 6,5 metres d’alçada amb làmpada PCN-

250/CG-Q  Vsap 100 W proporcionat per CARANDINI. 

 

 ROTONDA INTERSECCIO AVDA. E.CORBELLA, VILAMAJOR I 

C/FIGUERES  

Es disposarà una única lluminària al centre de la rotonda. Lluminaria model 

SERIE CLÀSSICA  AG-16 de 7 metres d’alçada amb làmpada LMP-A  Vsap 250 

W proporcionat per CARANDINI. 

 

En total hi haurà 22 lluminàries  servides per dos línies, cada línia donarà corrent a 11 

lluminàries. Les dues línies discorren a portell i amb una interdistància de 20 metres 

entre columnes.  

Cada punt de llum portarà la seva caixa de connexió, amb els seus borns i fusibles. Tots 

els elements compliran amb el Certificat de Conformitat segons determina la ITC-BT009 

del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 2002. 

El cable serà de coure amb seccions de 4 x 10 mm2, tipus RFV0,6/1kV, armat amb 

coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular per una millor protecció contra la línia.  

Els cables soterrats seran armats i col·locats dins de tubulars corrugats Ø 110 mm de 

PVC dins de dau protector de formigó (tubulars doblats). Es col·locaran arquetes de 

registre 60 x 60 cm als canvis sobtats de direcció i en esteses llargues per facilitar 

l’estesa de cable. Tota la xarxa serà soterrada per una  conducció que anirà per una 

rasa de 60 centímetres de profunditat, amb 40 centímetres d’ample en vorera que 

s’omplirà al final del procés amb un reblert de tot-u, en tongades de gruix de fins a 25 

cm, amb compactació del 95 % próctor modificat. 

En tot l’estudi s’ha tingut en compte el que mana el vigent Reglament Electrotècnic per 

a baixa tensió.   

La nova potència a instal·lar serà:   

Línia 1 : 10 punts de llum de 100 w VSAP + 1 punt de llum de 250 w VSAP =  1250 w 

Línia 2:  11 punts de llum de 100 w VSAP  =  1100 w   

 

Potència total= 2350 w 
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4.3  Xarxa de baixa tensió  

Es preveu la ordenació de les xarxes existents mitjançant el soterrament de les línies 

aèries existents de Baixa Tensió (BT).    

S’ha tingut en compte per al present projecte l’estudi realitzat per la companyia 

subministradora FECSA-ENDESA que contempla la retirada de les instal·lacions 

existents, el retensat del cablejat, la instal·lacions de línies soterrades de baixa tensió 

així com la obra civil necessària per al seu correcte desenvolupament.   

El preveu el soterrament dels encreuaments del vial amb columnes i de les estructures 

subjectades a façana(palometes). Els passos de calçada es duran a terme amb tubulars 

dins de daus de formigó per al pas de telecomunicacions i la línia de baixa tensió 

Aquest cablejat seguirà el traçat d’una rasa de  0.8 metres de profunditat i 0.6 metres 

d’ample, en que hi haurà un llit de sorra i una capa de formigó de 25 centímetres 

cadascuna, amb el reblert final de tot-u, en tongades de gruix de fins a 25 centímetres 

amb compactació del 95 % en próctor modificat. 

 

 

4.4 Xarxa de telecomunicacions 

Es preveu el soterrament de la xarxa aèria de telecomunicacions  

La xarxa es connectarà mitjançant un convertidor aero-terrestre a la xarxa aèria per la 

columna de la cantonada amb Carretera de Cànoves. 

La canalització projectada estarà formada per 2 conductes separats per un distanciador 

de PVC llis de 110 mil·límetres de diàmetre exterior, i 45 mil·límetres en el cas dels 

cables. El cablejat a utilitzar permet una capacitat de 100 parells del calibre 0,45 

mil·límetres. Les canalitzacions estaran soterrades i protegides amb formigó  

Les canalitzacions es durant a terme mitjançant una rasa de 0,50 x 0,8 metres, amb una 

capa de sorra i un altra de formigó, de 25 centímetres de gruix cadascuna i reblert de 

tot-ú amb una compactació del 95% próctor. 

Per la distribució de la xarxa i connexió amb les parcel·les s’utilitzaran arquetes 

homologades. Per l’extensió de la xarxa per l’avinguda s’utilitzaran arquetes tipus H amb 

dimensions de 0,80 x 0,7 x 0,90 metres. Per la ramificació del cablejat fins a les 

escomeses particulars de les finques s’utilitzaran arquetes tipus M amb dimensions de 

0,30 x 0,30 x 0,80 metres, aquestes permeten distribuir el cablejat a dues finques si son 

properes. 
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4.5  Xarxa aigua potable  

Actualment la xarxa d’aigua potable ja està soterrada per tant només haurem de tenir 

en compte localitzar bé el seu traçat mitjançant cates i intentar no fer-la malbé durant 

l’execució de l’obra  

4.6  Xarxa de gas  

Amb la xarxa de gas natural es procedirà a la mateixa actuació que amb la xarxa d’aigua 

potable, es realitzaran cates per tal de no fer-la malbé durant l’execució de l ‘obra. 

Aquesta ve definida per tubs de polietilè amb un diàmetre entre 90 i 110 mm. 

 

5. JARDINERIA I REG  

5.1 Jardineria 

En aquest apartat trobem una de les problemàtiques principals d’aquest projecte, la 

actual situació dels arbres. Aquests estan envaint la calçada i destrossant la vorera amb 

les seves arrels. 

La solució ha sigut ampliar la vorera i col·locar uns escocells metàl·lics rodons 

interiorment i quadrats perimetralment de 1,2x1,2 metres a cada arbre. Prèviament es 

farà una actuació a les arrels de cada arbre per tal d’evitar que tornin a trencar el 

paviment. 

A la nova rotonda es col·locarà un llit de gespa a tot el sol, un arbre tipus Cercis 

Siliquastrum plantat al terra directament i arbustos Pittosporum Tobira i Abelia 

Floribunda per donar volum i color a la rotonda. 

A la cantonada E.Corbella amb Vilamajor es disposarà un nou escocell rodo de 2 metres 

de diàmetre on es plantarà un Cercis Siliquastrum.  

 

 

 

En total es col·locarà: 

 72 escocells per als plataners ja existents 

 2 Cercis Siliquastrum  

 3  Pittosporum Tobira 

 3 Abelia Floribunda 
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5.2 Reg   

La xarxa de reg projectada nomes alimentarà la vegetació instal·lada en aquest 

projecte. L’arbrat actual es considera suficientment adaptat com per no necessitar 

reg. El reg serà automàtic per degoteig. 

La xarxa de reg alimentarà la vegetació de la rotonda i de la cantonada Avda 

Vilamajor amb E. Corbella mitjançant una canalització connectada a la cantonada 

de la carretera de Cànoves de tub de PE 50 mm de diàmetre. La rasa de la 

canalització serà de 0,3x0,5 metres i d’uns 140 metres.  

Al arribar la canalització a la zona de reg, el tub canviarà a un tub de PE de 16 mm 

de diàmetre amb degoters. 

 

6. MOBILIARI URBÀ 

A l’hora de l’elecció del mobiliari urbà s’ha tingut en compte l’harmonització amb 

la zona que envolta l’obra i el poble en general. 

Amb aquesta consideració s’implantaran: 

 17 papereres model Barcelona de 60 litres. 

 6 bancs model Neoromantico de la casa Santa&Cole o similar de 1,75 

metres de llargada. 

 1 banc individual model Neoromantico de la casa Santa&Cole o similar 

de 60 centímetres de llargada. 

 4 aparca-bicis de la casa Adosa o similar d’estructura de tub d’acer 

galvanitzat. 

 3 contenidors, 2 de reciclatge i un genèric de 1000 litres de capacitat. 

 1 contenidor de reciclatge de vidre, forma iglú de 2000 litres de capacitat. 

 1 contenidor de reciclatge de matèria orgànica de 80 litres de capacitat. 
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7. SENYALITZACIÓ 

 

Es disposaran les senyals donant importància a la defensa del vianant sobretot a la zona 

per on passen moltes persones cap a l’escola. També es tindrà en compte que no afectin 

les senyals verticals a l’ample mínim i que no puguin ser un objecte amb el que topar 

per als vehicles. 

Diferenciant la senyalització en dos tipus :  

       Senyalització horitzontal 

S’utilitzarà una pintura blanca termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de 

vidre, segons les indicacions de les partides pressupostaries i del plec de condicions, 

incloent al projecte les indicacions acordades amb el Departament de Trànsit del 

municipi. 

       Senyalització vertical 

Es col·locaran els senyals d’alumini amb la categoria reflectant necessària, utilitzant 

primordialment plaques de làmines reflectores, col·locades en pals d'alumini extrusionat 

de 114 mm de diàmetre, introduïts en una base d'acer galvanitzat per a subjecció. 

Tots els detalls estan reflectits al pertinent annex 

 

PROCES CONSTRUCTIU 

A continuació es descriu quin es el procés i l’ordre constructiu que s’ha de seguir per la 

realització del present projecte. Prèviament es deuen haver fets els tràmits 

corresponents per a l’inici de l’obra. 

Primerament es realitzarà el tancament perimetral de l’obra. L’obra es durà a terme en 

dues fases, la primera Eduard Corbella des de Àngel Guimerà fins a la rotonda i la 

segona des de rotonda fins a carretera de Cànoves. Juntament amb el tancament es 

senyalitzarà la primera fase de l’obra amb els corresponents desviaments i ordenació 

del tràfic. 

A continuació es començarà amb els enderrocs i moviments de terres consistents en tall 

i demolició del paviment existent ( asfalt, vorera, rigola i panot hidràulic ) fins a una 

profunditat de 50 cm respecte cota inicial, començant des de Àngel Guimerà. En aquesta 

fase es deu tenir cura amb els serveis existents.  

Ara es procedirà a la demolició de la xarxa de clavegueram i obertura de la rasa de la 

mateixa. Col·locació nou col·lector de la xarxa de clavegueram, connexionat a pous, 

embornals i escomeses i reblert de tot-u i graveta a la cota fixada al projecte.  

Obertura de rasa per a xarxa baixa tensió, reg , telecomunicacions i enllumenat públic. 

Col·locació dels tubs i línies elèctriques descrits al projecte. Col·locació de la lluminària 

i connexió. Reblert de terra fins a cota fixada. Col·locació de escocells per als arbres 

amb cura de les arrels. 

Compactació del ferm i base per calçada i vorera. Col·locació del paviment ( lloses, 

panot voreres, rigoles i guals ) i col·locació de l’asfalt. Realització dels acabats 

d’arquetes i caixes de connexió. 
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Una vegada col·locat tot el paviment es continua amb la col·locació del mobiliari urbà, 

per últim els elements de senyalització horitzontal i vertical. Aquí acaba la primera fase 

de l’obra. 

La segona fase de l’obra consisteix en el mateix que la primera, però a l’hora de 

pavimentar es té en compte la construcció de la rotonda. Una vegada construïda la 

rotonda i pavimentada tota la zona es continuarà amb el mateix procediment en quant a 

serveis. A la rotonda es col·locaran els corresponents arbres i arbustos.  

Per últim es col·locarà el mobiliari urbà i la senyalització amb especial detall amb el 

balisament del carril bici. 

Una vegada tot acabat es despondrà a fer el connexionat de les xarxes de serveis i 

retirada del tancament i senyalització d’obra. 

 

 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 

Els contractistes estan classificats com: 

 Grup : Vials i autopistes  G 

 Subgrup : Obras vials sense qualificació especifica  6 

 Categoria : quan l’anualitat mitja excedeixi els 840.000 euros i no sobrepassi els 

2.400.000 euros  E 

Per tant, es classifica com   G - 6 - E 

REVISIÓ DE PREUS I TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini d’execució de les obres es inferior al termini fitxat per la Llei de Contractes de 
l'Estat a partir del qual es fa necessària l’aplicació de revisió de preus (1 any) i per tant 
no es preveu cap tipus de revisió de preus.    
 
Dins el termini d’1 mes següent al lliurament o realització de les obres s’aixecarà acta 
de recepció si es troben en estat de ser rebudes. 
 
Rebudes les obres, començarà a córrer el termini de garantia que serà d’ UN (1) any. 
 

AFECTACIONS DEL SÒL  

 

La totalitat del sòl afectat per les obres descrites al present projecte estan classificats 

com a vial públic en sòl urbà i en cap cas existeixen propietaris privats. 
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SEGURETAT I SALUT 

 
Donat l’import i el termini de l’obra descrita en aquest projecte s’incorpora un Estudi de 
Seguretat i Salut, que estableix durant l’execució d'aquesta obra les previsions respecte 
a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels 
treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions 
preceptives d’higiene i benestar dels treballs.   
 
Aquest servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar 
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 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.   
 
S’inclou el pressupost d’execució material del Estudi de Seguretat i Salut amb un capítol 
del pressupost general de l’obra.   
 

L’import justificat en el pressupost i que es d’abonament íntegre en concepte de 
Seguretat i Salut es de vint mil set-cents dotze euros amb trenta-dos cèntims 20.712,32 
EUROS 
 

 

 

NORMATIVA APLICABLE  

 
La normativa aplicable al projecte es troba enunciada al Plec de Condicions Tècniques 
particulars del projecte.   
 
Amb caràcter general seran d’aplicació:   
 

 Llei 13/1995 de 18 de maig de Contractes de les administracions Públiques ( 
LCAP) 

 Condicions tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització 
i enginyeria      civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

 NTE, Normes Tecnològiques de l' Edificació 

 Normes UNE 

 Plec de Prescripcions Tècniques generals PG-4-1998 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 
poblacions (BOE 228 de 23 setembre 1986) 

 Reglament vigent Electrotècnic de BT 

 Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8-3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per 
barreres de seguretat 

 Normativa 6.2.I.C de ferms rígids del MOPTMA 
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DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA  

 

El present projecte contempla totes les unitats d’obra necessàries pel desenvolupament 

dels treballs del PROJECTE D’REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI  considerant-ne que el projecte 

comprèn l’obra completa, susceptible de ser donada al Servei Públic una vegada 

acabada, reunint els requisits exigits en la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, aprovada pel reial decret 1098/2001 del 12 d’octubre (Art. 127). 

 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
Els preus utilitzats en el present projecte fan referència al banc de preus BEDEC 
actualitzat al 2013.   
 
Aquests es podran veure exposats a l’annex d’aquesta memòria. 
 

PRESSUPOST GENERAL  

 
El pressupost d'execució material és de set-cents trenta-sis mil cent trenta-tres  
euros amb setanta-tres cèntims 736.133,73 EUROS 
 
El pressupost per contracte és de vuit-cents setanta-cinc mil nou-cents noranta-nou 
euros amb tretze cèntims  875.999,13 EUROS. 
 
El pressupost per contracte amb IVA de 21% inclòs es de un milió cinquanta-nou mil 
nou-cents cinquanta-vuit euros amb noranta-cinc cèntims 1.059.958,95 EUROS 
 

REVISIÓ DE PREUS 

 
S’ha desestimat la revisió de preus en el present projecte en compliment del Decret 
1098/2001 del 12 d’octubre del reglament general de la llei de contractes de les 
administracions públiques, degut al fet de tractar-se d’una obra en que el termini 
d’execució no excedeix a l’any. 
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TERMINI D’EXECUCIÓ  

 

El termini d’execució s’estima en 6 mesos a partir de l’inici de l’obra. 
 
Comentar que el temps d’execució s’ha justificat mitjançant un diagrama de Grantt on 
es detallen els temps previstos per a cada treball a realitzar, el qual està justificat a un 
annex a la memòria. 
 

CONTINGUT DEL PROJECTE 

 
El present projecte de reurbanització de l’Avinguda Eduard Corbella, rotonda i 
continuació del carril bici al terme municipal de Cardedeu consta dels següents 
documents :  
 

DOCUMET NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

    Memòria  

    Annexes: 

 Annex 01: Reportatge fotogràfic  

 Annex 02: Topogràfic 

 Annex 03: Replanteig 

 Annex 04: Ferms i paviments 

 Annex 05: Serveis afectats 

 Annex 06: Xarxa de clavegueram 

 Annex 07: Enllumenat públic  

 Annex 08: Xarxa elèctrica  

 Annex 09: Xarxa de telecomunicació 

 Annex 10: Jardineria i reg  

 Annex 11: Mobiliari urbà  

 Annex 12: Senyalització 

 Annex 13: Carril bici 

 Annex 14: Justificació de preus 

 Annex 15: Desenvolupament i planificació 

 Annex 16: Gestió de residus 

 Annex 17: Control de qualitat 

 Annex 18: Estudi de seguretat i salut 

 Memòria  

 Plànols 

 Plec de condicions tècniques  

 Pressupost  
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DOCUMENT NÙMERO 2: PLÀNOLS  

 Plànol 01: Situació i emplaçament 

 Plànol 02: Planta topogràfica  

 Plànol 03: Planta estat actual 

 Plànol 04: Planta enderrocs 

 Plànol 05: Planta replanteig 

 Plànol 06: Planta geomètrica  

 Plànol 07: Perfil longitudinal 

 Plànol 08: Planta pavimentació 

 Plànol 09: Detalls pavimentació 

 Plànol 10: Planta mobiliari urbà 

 Plànol 11: Detalls mobiliari urbà 

 Plànol 12: Seccions 

 Plànol 13: Planta senyalització 

 Plànol 14: Detalls senyalització 

 Plànol 15: Planta jardineria i reg 

 Plànol 16: Detalls jardineria i reg 

 Plànol 17: Planta clavegueram 

 Plànol 18: Perfils clavegueram 

 Plànol 19: Detalls clavegueram 

 Plànol 20: Enllumenat públic  

 Plànol 21: Detalls enllumenat públic  

 Plànol 22: Serveis afectats  

 Plànol 23: Detalls serveis afectats 

 Plànol 24: Situació final 

DOCUMENT NÙMERO 3: PLEC DE CONDICIONS 

1.Plec de condicions tècniques generals 

2.Plec de condicions tècniques particulars 

 

DOCUMENT NÙMERO 4: PRESSUPOST 

 

1.Amidaments 

2.Quadre de preus I 

3.Quadre de preus II 

4.Pressupost  

5.Resum del pressupost 

6.Últim full 

 

BARCELONA, DESEMBRE 2013 

 

VÍCTOR MOR MARCO 

ENGINYER DE LA CONSTRUCCIÓ 
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INTRODUCCIÓ  
 

En el present annex es mostrarà un reportatge fotogràfic arran de les visites de camp 

efectuades a la zona objecte del projecte que s’està executant.   

L’objectiu d’aquest annex és explicar i justificar la necessitat de l’obra mediant imatges 

de l’estat actual de la zona.  

A cada fotografia hi anirà una petita descripció i al final es pot veure el plànol amb la 

ubicació de cada fotografia. 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 1 : Final del carril bici a l’Avda. Vilamajor. Podem veure com el carril bici acaba 
de forma traumàtica sense cap alternativa per al cicliste. 
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Imatge 2 : Actual estat de la rotonda, on es pot veure que esta constituïda per pilones 
reflectants i marques horitzontals. 
 
 

 

                                                                       
Imatge 3: 
Línia de vorera de l’Avda. 

Eduard Corbella on es posa de 

manifest una de les 

problemàtiques principals per la 

qual es realitza el projecte. 

Podem observar com tots el 

arbres estan envaint la calçada 

de circulació de cotxes, 

representant un perill per els 

ciutadans. 
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Imatge 4 : Estat de la rotonda des de la cantonada Avda. Vilamajor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5 i 6 : Escocells inexistents i/o desplaçat i paviment destrossat per l’efecte de les 

arrels 
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Imatge 7 : Estat del paviment de 

l’Avda. Eduard Corbella vorera sud. Es 

pot observar el mal estat del panot 

hidràulic i com estan creixent males 

herbes a les juntes. 
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Imatge 8 i 9 : Columnes telecomunicacions i baixa tensió en mig de la vorera que suposen una 

barrera arquitectònica. 
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Imatge 10 : Vorera sense 

paviment i contenidor de 

deixalles en una zona perillosa a 

la cantonada amb carrer 

Figueres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 11: Encreuament cantonada Avda. Vilamajor sense resoldre, falta de      

senyalització i ordenació de l’espai. 
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Imatge 12 : Situació de l’encreuament de l’Avda. Eduard Corbella amb la carretera de 
Cànoves on els arbres estan completament a la calçada de circulació. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 13 : Cantonada Avda Vilamajor amb E. Corbella sense una organització de 

l’espai públic i amb guals sense rampa ni paviment especial invidents. 
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LOCALITZACIÓ  
 

A continuació es mostra el plànol amb les referències de la ubicació de cada imatge 

dins de la zona del projecte. 
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INTRODUCCIÓ  
 

El projecte ha estat elaborat sobre una base topogràfica facilitada per l’Ajuntament de 

Cardedeu vinculada a les coordenades UTM ED50 de la zona de Cardedeu. A més 

vaig demanar un aixecament topogràfic de la zona a càrrec de l’Ajuntament. 
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INTRODUCCIÓ 
 
El principal motiu de la reurbanització d’aquesta avinguda és la problemàtica amb 
l’arbrat que ha destrossat la vorera i la calçada, això provoca molts problemes de 
mobilitat als vianants, derivant en un problema de barreres arquitectòniques i un 
problema de seguretat al trànsit.També queda molt malament visualment, ja que el 
carrer està literalment destrossat.  
 
Dins del projecte també té importància la creació de la rotonda que actualment està 
senyalitzada amb marques vials i balises, i que es convertirà en una rotonda 
enjardinada amb bona presencia visual   
 
Per últim la continuació del carril bici fins la zona de parcs, actualment el carril acabava 
bruscament sense cap alternativa per els ciclistes. 
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REPLANTEIG 
 
El carrer no canviarà el seu traçat, però si serà replantejat. Les característiques de les 
zones replantejades es descriuen a continuació. 
 

TRAM AVDA. EDUARD CORBELLA 
 
És un tram de 297 metres de longitud entre Carretera de Cànoves i Àngel Guimerà. 
El carrer està compost per: 
 

 Voreres de 4 metres d’ample en els dos costats ( ampliant en 1 metre l’antiga 
vorera ) per solucionar la invasió dels arbres a la calçada i millorar l’accés dels 
vianants 

 Calçada de 6 metres d’ample, 3 metres per a cada sentit de circulació. 

 Escocells quadrats de 1 metre de costat sense canviar la ubicació dels arbres. 

 Fanals enllumenat públic cada 40 metres a cada vorera. 

 Encreuament amb carrer Acàcies elevat a cota de vorera amb baden. 
 
 

TRAM AVDA. VILAMAJOR 
 
És un tram de 84 metres de longitud des de el límit de l’obra fins a l’encreuament amb 
Eduard Corbella. El carrer està compost per: 
 

 Voreres de 3 metres d’amplada en els dos costats 

 Calçada de 6 metres d’ample, 3 metres per a cada sentit de circulació. 

 Escocells quadrats de 1 metre de costat sense canviar la ubicació dels arbres. 

 Fanals enllumenat públic cada 40 metres a cada vorera. 

 Carril bici adossat a la calçada per la part nord del carrer, amb una ample de 2,75 
metres i dos carrils de circulació un per a cada sentit. 

 Redistibució del trànsit de l’espai sense solucionar a l’encreuament de Avda. 
Vilamajor amb Avda. Diumé. 

 

ROTONDA ENCREUAMENT AVDA. EDUARD CORBELLA, AVDA. 
VILAMAJOR I CARRER FIGUERES. 
 

 Construcció rotonda ovalada amb una longitud de eix major de 20 metres i eix 
menor de 8 metres. Anell exterior de 1,5 metres. 

 Calçada única de 3 metres d’ample al voltant de la rotonda. 
 
Comentar que tant la calçada com la vorera tenen una inclinació transversal de un 2%, 
en el cas de la calçada des de l’eix central cap a els extrems, i en cas de la vorera de 
de límit façana cap a l’interior. Aquesta inclinació es a raó de recollida d’aigües cap a 
la xarxa de clavegueram 
 

DESCRIPCIÓ DEL REPLANTEIG EN ALÇAT  
 
El replanteig en alçat ve definit per les cotes final i inicial del carrer, el carrer te una 
pendent molt suau descendent cap a l’oest ( inclinació d’un 1 % ). Per tant no presenta 
cap problema de visibilitat vial ni incompleix cap normativa de la Instrucció de 
carreteres I.C 6.1  
Llavors el traçat quedarà similar al actual, començant la reurbanitzacio a cota 202,3 
metres a l’oest i 204,2 metres a l’est  
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INTRODUCCIÓ 

Dins d’aquest annex es justifica l’elecció de les seccions tipus de ferm i paviments 

escollits per al present projecte. L’elecció es durà a terme mitjançant els següents criteris i 

condicions: 

 Similitud amb els carrers de l’entorn 

 Naturalesa del terreny 

 Tipus d’esplanada 

 Categoria de trànsit 

 Coherència estètica i funcional 

 Durabilitat dels materials 
 
Les principals actuacions que es durant a terme  son : 
 

 Excavació de la caixa de paviment 

 Reblert en capes de la base 

 Col·locació del paviment 
          

           Normativa 

La normativa contemplada ha estat la següent: 

 “Secciones de firme. Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC” del MOPU (2003) 

 Recomanacions en sòl urbà 

 Ordre Circular 323/97, referenciat a “Recomanacions pel projecte d’actuacions de 
rehabilitació de ferms amb paviments bituminosos” 

 “Refuerzos de firmes. Instrucción 6.3-IC” del MOPU 
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CATEGORIA D’ESPLANADA I TRÀNSIT 

Per dimensionar la secció de ferm primer hem de classificar el tipus d’esplanada i 

determinar la categoria de trànsit del carrer. 

Les categories es determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de 

carrega ( Ev2), obtingut amb l’assaig de carrega de placa. 

 

Es determina una categoria d’esplanada E2, no s’ha realitzat un assaig directe a la zona, 

però s’agafa la categoria E2 resultant de assaigs realitzats en obres que estan al voltant 

de la que és objecte aquest projecte. 

Determinació de la categoria del transit 

Ara passem a buscar la variable de intensitat mitja diària de vehicles (IMD) , per al càlcul 

es considera la intensitat mitja diària de vehicles pesats (IMDp) ja que són els que 

degraden més la calçada. 

 

Per a la determinació del tràfic de vehicles pesats utilitzo les dades obtingudes d’un estudi 

realitzat a un tram anterior al de la zona d’estudi fa uns anys on la categoria va resultar 

T41, però com l’estudi no és actual  i aquesta zona està més a prop de una de les 

principals vies d’enllaç amb altres municipis com és la carretera de Cànoves per raons de 

seguretat escolliré la categoria T32. 
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SECCIONS DE FERM 

Ara ja es pot determinar les seccions tipus del ferm. 

SECCIÓ CALÇADA 

       La secció del ferm per la calçada serà del tipus 3221 : 

 35 cm mínim de tot-u artificial 

 9 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin G amb granulat calcari 

 6 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf D amb àrid granític. 

 Excavacio de caixa calçada  (50 cm)   

Entre la capa granular i la bituminosa  és aconsellable aplicar un reg d’imprimació, 

aplicarem  un reg  tipus ECL-1 i entre les dues capes bituminoses es col·locarà una 

emulsió catiònica tipus ECR-1. 

SECCIÓ VORERA 

Donat que en aquestes zones el paviment és discontinu, s’ha optat per dissenyar un ferm 

rígid: 

 15 de tot-u artificial (capa de subbase) 

 18 cm de formigó HM-20 (capa de base) 

 4 cm de morter d’assentament CP M-160 

 7 cm de llosa o llambordí 

 Excavació de caixa de paviment (44 cm) 

 

 
 
Els detalls geomètrics de les seccions estan reflectits al document 2: Plànols 
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MATERIALS PAVIMENT 

 
Es defineixen els diferents tipus de paviments superficials utilitzats : 
 

VORERA  

 

 Paviment de peces de formigó tipus Llosa Vulcano de 60x40x7 centímetres de 

color cor-ten o similar, col·locada sobre capa de morter d’assentament de 4 cm + 

base de formigó HM-20 de 18 cm d’espessor + subbase de tot-u artificial de 15 cm 

d’espessor. 

 Paviment de peces de formigó tipus Llosa Vulcano de 60x40x8 centímetres de 

color cor-ten o similar, col·locada sobre capa de morter d’assentament de 4 cm + 

base de formigó HM-20 de 18 cm d’espessor + subbase de tot-u artificial de 15 cm 

d’espessor (nomes zones guals accés de vehicles). 

 Paviment de peces de formigó tipus llamborda rectangular de 20x10x8 cm de color 

gris o similar, col·locada sobre capa de morter d’assentament de 4 cm + base de 

formigó HM-20 de 18 cm d’espessor + subbase de tot-u artificial de 15 cm 

d’espessor. 

 Paviment de peces de formigó tipus llamborda rectangular de 20x10x10 cm de 

color gris o similar, col·locada sobre capa de morter d’assentament de 4 cm + base 

de formigó HM-20 de 18 cm d’espessor + subbase de tot-u artificial de 15 cm 

d’espessor (nomes zones guals accés de vehicles). 

 Rigola de peces de formigó de 40x20x7 centímetres de color blanc, col·locades 

amb morter. 

 Paviment per encintat de peces de formigó tipus tauló de color gris de 100x20x8 
centímetres col·locades amb morter. 

 Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 

calçada C5 de 25x15x100cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i 

classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base 

de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 

a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 

 Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 

calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i 

classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base 

de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 

a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 
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 Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó 

reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 

cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió 

de HISPALAM 

 Guals per a vianants recte 120 de 280 cm de pas lliure, format per peces f981x001 

rampa de formigó de 60/57x40x10 cm. de gruix, inclòs part proporcional de peces 

de remat formades per peces de formigó prefabricat tipus vorada rigola de 

20x20x105 cm, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm. de gruix 

 Paviment especial per invidents amb marques rugoses 

 Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb 

acabat decapat i hidrofugat, de dos mòduls, de 120x120 cm i 96 cm de diàmetre 

interior, col·locat sobre base de formigó i amb anella de fosa d'alumini de dos 

mòduls, de 96 cm de diàmetre exterior i 75 cm de diàmetre interior, col·locada 

recolzada sobre marc perimetral 

 
Atenció: Al paviment d’entrada a guals de vehicles s’augmenta el cantell de les peces de 
paviment. 
A l’hora de col·locar l’escocell realitzar procedir amb cura per que les arrels quedin 
perfectament dins l’escocell i sense perill de que puguin tornar a trencar el escocell. 
 

CALÇADA 

 
Es defineixen els diferents tipus de materials: 

 

 Paviment capa superior de mescla bituminosa continua en calent de composició 

densa AC16 surf D amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i 

compactada al 98 % assaig Marshall. 

 Paviment capa intermèdia de mescla bituminosa continua en calent de composició 

grossa AC22 bin G amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i 

compactada al 98 % assaig Marshall. 

 Base de tot-u artificial compactat al 98% PM 

 Reg d’imprimació tipus monocapa EC1  

 Reg d’adherència superficial tipus monocapa ECR1 

 Paviment bituminós asfàltic amb addicció de òxid de ferro (color vermell carril bici) 

 Paviment bituminós asfàltic amb addicció de crom ( color verd carril bici ) 
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Els criteris de pavimentació establerts corresponen als criteris adoptats de les Instruccions del 

MOPT, per a seccions de ferms, 6.1-IC i 6.2-IC. Els morters a utilitzar seran del tipus M-160. Es 

compactarà el terreny natural fins al 95% del Proctor Modificat, abans de procedir al refinat de la 

caixa per l’assentament del paviment. 
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INTRODUCCIÓ 
 

En el següent annex es descriu l’estat actual de les xarxes de servei afectades a 

l’àmbit de l’obra i quines d’aquestes seran modificades i/o retirades. Les xarxes que es 

modificaran per complert vindran descrites al seu propi annex. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES XARXES AFECTADES 
El present projecte afectarà a les següents xarxes de serveis : 

 Xarxa de BT ( FECSA ENDESA ) 

 Xarxa de AT/MT ( FECSA ENDESA ) 

 Xarxa d’enllumenat públic (FECSA ENDESA ) 

 Xarxa de gas ( GAS NATURAL ) 

 Xarxa de telecomunicacions ( TELEFONICA)  

 Xarxa d’aigua ( Aigües de Cardedeu) 

 Xarxa de clavegueram ( Aigües de Cardedeu) 

 

Els plànols de l’estat actual de cada una d’aquestes xarxes de servei estan adjunts al 

final del present annex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 05                                                                                                                                        SERVEIS AFECTATS 

 

 

3 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 

La normativa exigeix el soterrament de totes les xarxes de serveis en zones urbanes. 

L ‘intenció en quant a serveis afectats d’aquesta obra, es el soterrament de totes les 

xarxes de serveis existents, deixant així un carrer net d’obstacles que podien entorpir 

la circulació de vianants. A mes, obstacles com per exemple els pals de la línia 

telefònica o les palometes de baixa tensió que causen una mala sensació estètica 

també seran retirats. 

Les  xarxes AT/MT, gas natural i aigua no es modificaran en cap tram. Nomes es 

realitzaran cates per tal de confirmar el traçat de les xarxes. Aquestes no seran 

modificades ja que actualment estan ja soterrades. 

 

 

Per tant les següents xarxes de serveis no es renovaran ni modificaran, l’única 

actuació sobre aquestes serà la protecció i deguda subjecció d’aquest quan s’estigui 

treballant cada tram: 

 Xarxa de AT/MT:  Cates de localització i protecció de la xarxa durant el treball 

en la mateixa zona/rasa 

 Xarxa de gas natural: Cates de localització i protecció de la xarxa durant el 

treball en la mateixa zona/rasa 

 Xarxa d’Aigua potables: Cates de localització i protecció de la xarxa durant el 

treball en la mateixa zona/rasa 

 

 

Les xarxes modificades seran: 

 Xarxa de BT (renovació parcial) 

 Xarxa de clavegueram (renovació total) 

 Xarxa de telecomunicacions (renovació total) 

 Xarxa d’enllumenat públic ( renovació total) 

Els detalls i característiques d’ aquestes venen reflectides als pertinents annexes del 

projecte. 

Els serveis han de continuar amb el subministrament durant les fases de execució de 

l’obra en general, de l’execució de les noves xarxes, eliminació de les xarxes sense 

servei i connexionat a la nova xarxa. 
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Ref: 190024

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 12/07/2013, Ref: 190024, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 190024 - 3198358 - AT-MT, 190024 - 3198359 - AT-MT, 190024
- 3198366 - BT, 190024 - 3198367 - BT
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 

para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

 
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 

mecánica. 
 

b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección   

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 

 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 

 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 

placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 

motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su 
posición inicial. 

 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
 

• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 
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RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y 
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o 
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y 
CML003 (BT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de 
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Huso: 31 X: 446608 Y: 4610511 

Ref: 190024

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 12/7/2013 

Plano: MAPA ÍNDICE

Fecha:
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Direcció Operacions Catalunya
Creació Planta Externa Catalunya
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 190024-3198364

Fecha: 12/07/2013

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(446518.500/4610511.277)
Proyecto: 190024
Coordenadas: 446518,4610511

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.es

Atentamente,

Rafael Acacio Rica
Coordinador Planta Externa Barcelona V
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Condicionantes Particulares Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución SDG, S.A. (en adelante GAS NATURAL): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad 

del solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 

fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede 

haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la 

red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En 

consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las 

inmediaciones de las redes de GAS NATURAL 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de 

la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al 

proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por 

daños y perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en 

la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta 

documentación es uinicio@gasnatural.com 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS 

NATURAL 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos 

necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones 

como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la 

canalización de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 
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• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 

tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo 

imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado 

antes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y 

un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se 

advierta en el mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 

NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 

la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la 

tubería de gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 

instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 

que no esté definido en los planos de servicios suministrados. 
En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a 

instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas 

libres de materiales de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 

acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, 

serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte 

de suministro de gas. 
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• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 

sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vi-

gente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se 

adjunta tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS 

NATURAL, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la 

siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma 

UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la 

cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de 

seguridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como 

prohibidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la 

instalación, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la 

canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de 

seguridad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota 

estimada de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose 

exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por 

debajo o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 
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o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las 

instalaciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de 

Atención de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las 

medidas preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los 

trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que 

sean necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 

900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 

 
 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL 

LUGAR DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de 
desvío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la 
firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solici-
tudes deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades 
de la red de gas natural. 
 
 
 
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras:  ..................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras:  ..................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  

 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución SDG, S.A.y 
utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los 
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu d’aquest annex es justificar i definir la nova xarxa de clavegueram de 
l’avinguda Eduard Corbella.  
Es pretén renovar tot el clavegueram existent per un de nou, es a dir consisteix 
en una substitució total. Antigament la xarxa ve definida per un col·lector 
rectangular de formigó en mal estat.  
 
A continuació, es recullen els càlculs justificatius, tant dels cabals considerats 
com el dimensionament de la xarxa citada. Per fer ús d’aquest càlculs, 
prèviament es presentarà els criteris emprats en tot el disseny del clavegueram:   
 
• En els elements del drenatge superficial, la velocitat de l’aigua no haurà de 
causar danys per erosió no per aterrament. 
 • En el disseny de les obres de drenatge transversal s’haurà d’evitar el dipòsit 
de sediments en el seu interior, i reduir tot el possible la pertorbació de les 
condicions de desguàs del llit al que corresponguin, causa d’erosions i 
soterraments. 
 • Els pendents màxims i mínims admissibles dels col·lectors seran del 5,5% i 
0,5% respectivament. 
 • La velocitat màxima de circulació de l’aigua serà de 6 m/s per evitar 
problemes d’erosió al tenir una naturalesa de la superfície de formigó. 
 • Per evitar la sedimentació s’estableix com a velocitat mínima de circulació de 
l’aigua de 1,5 m/s. 
 • Els col·lectors hauran de tenir, per sobre, un reblert màxim i mínim de 4,5m i 
1,5m respectivament. 
 • Els pous de registre es col·locaran a una interdistància màxima de 50 metres 
i sempre s’hi deixarà un llit d’entre 20 i 30 centímetres. 
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DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 
 
 
La nova xarxa de clavegueram continuarà essent unitària, recollirà tant les 
aigües pluvial com les residuals.  
L’opció de dissenyar una xarxa separativa en aquest cas seria una decisió 
inútil, ja que no hi ha cap tram de xarxa de clavegueram separativa a Cardedeu 
i per tant, tot i que fes aquest tram separatiu desembocaria a un col·lector 
unitari i no serviria per res.  
L’altre raó principal per la qual es descarta es perquè a la xarxa unitària ja li va 
bé aquesta aportació de les aigües pluvials per netejar i endur-se’n els 
possibles sediments de les aigües residuals que poden anar quedant durant la 
vida de la xarxa. 
 
Es a dir l’aportació d’aigües pluvials ajuda a un “automanteniment” de la xarxa 
unitària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 06                                                                                                                                XARXA CLAVEGUERAM 

 

 

 

4  PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 
CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

CÀLCULS I DIMENSIONAMENT DE LA XARXA 
 
Per al dimensionament de la canonada calcularem els cabals de referència 
produïts per les aigües pluvials i per les aigües residuals, amb la suma 
d’aquests trobarem el diàmetre adequat del col·lector . 
 
 
 
Càlcul del cabal de referencia d’aigües pluvials 
 
 
Per al càlcul del cabal utilitzarem el mètode racional hidrològic, aquest 
procediment esta reflectit a la Instrucció de carreteres 5.2-I.C DRENATGE 
SUPERFICIAL. 
 
La xarxa de recollida dissenyada es dimensiona per garantir el correcte 
funcionament amb episodis de pluges associats a un període de retorn de 10 
anys. 
Per al càlcul, i donades les característiques dels sectors a desenvolupar, 
s’estimaran els cabals probables màxims de la conca estudiada a partir de les 
pluges observades a l’entorn.    
 
Amb la següent expressió estimarem el cabal corresponent a un període de 
retorn determinat. 
 

𝑄 =
𝐶 · 𝐴 · 𝐼

𝐾
 

On:  
 
C = coeficient d’escorrentia mitja, que correspon a la relació entre la quantitat 
d’aigua d’escolament a l’àrea ( A ) durant el temps de concentració (tc) 
 
I = intensitat de pluja mesurada en litres per segon i per hectàrea ( l/s x ha) que 
correspon al màxim xàfec per un període de retorn donat ( T ) i per una durada 
corresponent al temps de concentració ( tc) 
 
A = superfície del tram on es desitja conèixer el cabal 
 
K= coeficient d’uniformitat que inclou un 20 % per tenir en compte l’efecte del 
punts de precipitació, i depèn de les unitats amb les que s’introdueixen les dades 
a l’expressió, en aquest cas es 3.000 ( per a m2 i l/s )  
 
Q= cabal d’aigües pluvials 
 
Temps de concentració  
 
Segons la normativa vigent, en els casos en que s’ha de tenir en compte el temps 
d’escolament, com seria els casos de carrers i carreteres, es considerarà un 
temps de concentració de 5 minuts, i així doncs es deixa els càlculs del costat de 
la seguretat.   
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Intensitat de pluja  
 
La intensitat mitjana màxima de pluja ve donada per la següent expressió: 
 

𝐼𝑡

𝐼𝑑
=  (

𝐼1

𝐼𝑑
)

280,1  − 𝑡0,1 
280,1−1

 

 
 
 
On :  
 

𝐼𝑡 : Intensitat mitjana màxima; en mm/h 
𝐼𝑑 : Intensitat mitjana diària, que es calcularà a partir de la màxima precipitació 
diària anual. 
𝐼1

𝐼𝑑
  : Relació entre la intensitat màxima de pluja i intensitat mitjana diària, que per 

al municipi de Cardedeu serà de 11 mm/h , aconseguit a partir del mapa 
d’isolínies definit per J.R. Témez en que s’especifica el valor del coeficient 
segons el punt geogràfic 
 

𝑡 : Durada de la pluja; en aquest cas s’utilitzarà el temps de concentració que 
s’ha establert, segons normativa, en 5 minuts, equivalent a  8.33·10-2 h  
 
Es una variable molt important, primer hem de conèixer la màxima precipitació 
diària anual (Pd) a la zona d’estudi. 
Segons el document “Màximes pluges diàries en la Espanya peninsular” he 
obtingut la Pd a la zona de Cardedeu, Pd = 72 mm/dia, que passat a intensitat: 
 

     𝐼𝑑 =  
𝑃𝑑

24
=  

72

24
= 3 𝑚𝑚 ℎ⁄  

 
Per tant la intensitat mitjana màxima a Cardedeu serà:  
 
 

𝐼𝑡 = 𝐼𝑑 ·  (
𝐼1

𝐼𝑑
)

280,1  − 𝑡0,1 
280,1−1

= 3 ·  11
280,1  − 0,08330,1 

280,1−1 = 51,36 𝑚𝑚 ℎ⁄   
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Coeficient d’escolament 
 
El coeficient d’escolament determina la quantitat d’aigua que es desplaça sobre 
la superfície fins arribar a un curs d’aigua o una xarxa de clavegueram respecte 
el total de pluja caiguda.    
D’aquesta manera es considera el percentatge d’aigua que no arriba a la xarxa 
per causes com la filtració o l’evaporació. Cal dir que el valor d’aquest coeficient, 
el qual està comprès entre 0 i 1, augmentarà quan més urbanitzat estigui l’àmbit 
d’estudi, ja que el sòl serà menys permeable.  
 
 
 
 
Es calcula a partir de la següent expressió: 
 

𝐶 =  
[(

𝑃𝑑

𝑃0
) − 1] · [(

𝑃𝑑

𝑃0
) + 23]

[(
𝑃𝑑

𝑃0
) + 11]

2  

 
On: 
 

 𝑃𝑑 : Màxima precipitació diària anual, que amb l’ajut del document Màximes 
pluges diàries en la Espanya peninsular , es de 72 mm/dia 
 
 

𝑃0 : Llindar d’escolament que representa la quantitat d’aigua que ha de caure per 
a que la pluja comenci a escolar-se. Amb l’ajuda de la normativa actual, aquest 
valor s’ha considerat de 1 mm, ja que es considera que la zona estudiada forma 
part del grup paviments bituminosos o de formigó. 
Cal considerar que aquest valor s’haurà de multiplicar per un coeficient corrector 
de 2.5 degut a la ubicació de la zona estudiada. Per tant,  
 

 
1.Taula llindar escorrentia segons terreny 
 

𝑃0 = 1 · 2,5 = 2,5 𝑚𝑚 
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Ara,  
 

𝐶 =  
[(

𝑃𝑑

𝑃0
) − 1] · [(

𝑃𝑑

𝑃0
) + 23]

[(
𝑃𝑑

𝑃0
) + 11]

2 =   
[(2,5) − 1] · [(

72
2,5

) + 23]

[(
72
2,5

) + 11]
2 = 0,91 

 
Al ser sòl urbanitzable el coeficient es molt alt, ja que el terreny no absorbirà 
gaire aigua, per tant la majoria d’aigua circularà per la superfície. 
 
Obtenim el cabal de referència amb les següents dades :  

Area de la conca 
(A)  

Coeficient 
d’uniformitat ( K )  

Coeficient 
d’escolament (c)  

Intensitat mitjana 
màxima (I)  

16156,43 m2 3000 0,91 51,36 mm/h 

 
 

𝑄 =
𝐶 · 𝐴 · 𝐼

𝐾
=

0,91 · 16156,43 · 51,36

3000
= 251,7 𝑙/𝑠 

 

𝑄𝐹𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑙 = 251,7 𝑙/𝑠  
 
El cabal de referència de les aigües fluvials es 251,7 l/s , ara buscaré el cabal 
de referència de les aigües residuals. 
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Càlcul del cabal de referència de les aigües residuals. 
 
Per tal de determinar els cabals d’aigües residuals que es generen a l’àmbit 
d’estudi és necessari conèixer la zonificació, la densitat de població de cada 
tipus de zonificació i la dotació per habitant i dia per cada tipus de zonificació, 
que aplicada a la població permet obtenir el cabal d’aigües residuals. 
 
Aquest càlcul es dura a terme segons el mètode de les “Recomanacions per a 
la redacció de projectes de sanejament de la comarca” de l’Entitat 
Metropolitana de Barcelona. 
Aquí s’exposa la formula utilitzada. 
 

𝑄 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑒 · 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó · 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 
On: 
 
Superfície: àrea de la conca estudiada, 16156,43 m2 

Dotació: Segons l’INE “estadística e indicadores del agua” he trobat una 
dotació per a vivendes de nivell mig de 250 l/hab/dia  
Densitat : Segons l’INE Cardedeu te una densitat de 1440,2 hab/km2 
 
 

𝑄𝑟 =
16156,43 · 250 · 1440,2

24 · 3600 · 1000000
= 6,73 · 10−2l/s  

 
Ara hem de rescalar el valor del cabal residual, amb un coeficient d’hora punta 
que prediu el cabal si molts usuaris utilitzen el servei al mateix moment.  
 

𝑄𝑟𝑝 =  𝑄𝑟 · 𝐾𝑝 

 
 

𝐾𝑝 = 1,5 +  
2,5

√𝑄𝑟

= 1,5 +  
2,5

√6,73 · 10−2
= 11,13  

 

𝑄𝑟𝑝 = 6,73 · 10−2  · 11,13 = 0,75 𝑙/𝑠 

 
 

𝑄𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 0,75 𝑙/𝑠 
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Dimensionament  
 
Per al dimensionament de la canonada trobarem el diàmetre a partir de 
l’expressió de Manning-Strickler. 
 
 

𝑄 = 𝑆 · 𝑉 = 𝑆 · 𝐾 · 𝑅ℎ
2/3

· 𝐽1/2 

 
On:  

- 𝑄: 𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙 (𝑚3

𝑠⁄ ) 

- 𝑉: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó ( 𝑚 𝑠⁄ ) 

- 𝑆: 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 (𝑚2) 
- 𝐽: 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎( 𝑚 𝑚⁄ ) = 0,07746 

- 𝐾: 𝐾 = 1
𝑛⁄ = paràmetre que varia segons la rugositat de la canonada,  ,  

        𝑛 = 0,015 per ser canonada de formigó, per tant, 𝐾 = 66,667 
- 𝑅ℎ: 𝑟𝑎𝑑𝑖 ℎ𝑖𝑑𝑟à𝑢𝑙𝑖𝑐 (𝑚), 𝑣𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟;   

            𝑅ℎ = 𝐷
4 ⁄ , 𝑜𝑛 𝐷 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑑𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑛𝑡.  

El cabal serà la suma del pluvial i residual calculat abans; 
 
Amb un processador de càlcul obtenim el diàmetre de la canonada D= 0,5 
metres, escolliré una canonada de DN600mm de formigó prefabricat. 
  

𝑄𝑡 =  𝑄𝑃𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑙 + 𝑄𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 252,45 𝑙
𝑠⁄ = 0,25245  𝑚3

𝑠⁄   
 
La expressió queda : 

0,25245 = 𝐷2 · (
𝐷

4
)

2
3

·
𝜋

4
· 66,667 · 0,07746 

Amb un processador obtenim:    
 

                                          𝐷 = 0,49 ≈ 0,5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠  
 
El càlcul mostra que amb una canonada de 0,5 metres seria suficient, però jo 
escolliré una canonada de tubs de formigó prefabricat de diàmetre nominal 0,6 
metres, es a dir un DN600 mm. 
 
He optat per formigó perquè son mes resistents que els de PVC, vaig observar 
algun cas en que les de PVC es trencaven i al passar aigua degradava el sol 
que a la vegada feia que l’asfalt cedeixi cap avall creant bonys a la capa de 
rodament. Per tant el col·lector principal serà de tubs prefabricats de formigó de 
600 mm de diàmetre i 2,5 metres de longitud cadascun.  
  

 Per tant s’utilitzarà tubs de formigó prefabricat acampanats de 
600 mm de diàmetre interior i 2,5 metres de longitud 
cadascun. 
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Per al tram al tram de l’avinguda Vilamajor no es realitzarà cap càlcul de 
dimensionament, ja que per la informació rebuda per l’Ajuntament i per la curta 
llargada del tram a substituir no presenta cap problema. 
Així doncs, es substituirà la canonada de 400 mm de diàmetre de PVC actual 
per una canonada de formigó prefabricat de 400 mm de diàmetre interior. 
 

 Per tant s’utilitzarà tubs de formigó prefabricat acampanats de 
400 mm de diàmetre interior i 2,5 metres de longitud 
cadascun. 

 
 
 

DESCRIPCIÓ DE LA NOVA XARXA 
 

La xarxa consta del col·lector principal connectat per pous, a la xarxa principal 
venen a parar les escomeses dels embornals i de les finques privades. 
 
Embornals  
 
Per al disseny de la xarxa d’embornals assumirem que cada embornal cobreix 
una superfície de 200 m2, d’aquesta manera podem començar a dimensionar. 
 

Tram Numero de embornals nous 

Avda. Eduard Corbella 12 

Avda. Vilamajor 3 

Carrer Figueres 2 

Total 17 

 
Tram Numero de embornals mantinguts 

Carrer Acàcies  2 

Carrer Àngel Guimerà  2 

Total  4 

 
Es construiran 17 embornals nous i es mantindran 4. Aquests nous seran 
embornals sifònics amb reixa de 70x30x85 cm amb parets de 15 cm de gruix. 
S’escollen embornals sifònics ja que s’evita que les males olors i/o animals, 
infeccions etc.. puguin sortir a la superfície.   
 
La connexió des de l’embornal fins al col·lector es farà amb tubs de PVC de  
300 mm de diàmetre recoberts amb formigó HM-20.  
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Escomeses  
 
Les escomeses ha utilitzar en el present projecte seran de tubs de PVC de 300 
mm de diàmetre. Hi haurà dos tipus de connexions, la dels embornals i les de 
les aigües residuals de les finques, les dues connectades al col·lector principal. 
 
Escomeses de connexió a finques. 
 

Tram Numero de escomeses Metres de tub PVC DN300  

Avda. Eduard Corbella 16 128 

Avda. Vilamajor 2 16 

Total 18 144 

 
 
Escomeses de connexió a embornals 
 

Tram Numero de escomeses Metres de tub PVC DN300 

Avda. Eduard Corbella 12 42 

Avda. Vilamajor 3 12 

Carrer Figueres 2 8 

Total 17 62 

 
Per tant es col·locaran 35 tubs per les escomeses en total.  
 
 
Connexió de les escomeses al col·lector principal. 
 
Els embornals  es connectaran amb els tubs de PVC de 300 mm al col·lector 
principal per la part de sobre del col·lector de formigó. Aquest portarà de fabrica 
uns orificis amb juntes de goma on s’encaixaran les escomeses de PVC,  es 
molt important que les escomeses es connectin per la part de sobre del tub i 
que formin un angle amb el col·lector a favor del corrent del fluid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Gràfic correcta col·locació escomeses al col·lector principal 
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Pous  
 
La xarxa de clavegueram consisteix en col·lectors que s’enllacen a través de pous de 
registre que permeten que les aigües de dues canonades diferents segueixin per un 
nou tub o que permeten girs i canvis de direcció de les canonades. En aquests casos 
els pous es col·loquen en punts d’unió. 
A més, els pous de registre tenen la funció d’accés a la xarxa per a dur-hi a terme 
tasques de manteniment i/o reparació. És aquesta finalitat, tenint en compte que hi ha 
d’haver suficient oxigen a l’interior, la que resulta més restrictiva a l’hora d’ubicar-los 
en la xarxa, ja que la seva separació màxima és de 50 metres. 
 
D’una banda existeixen els pous projectats com a unió entre col·lectors; d’altra banda 
existeixen els ubicats per raons d’accés i salubritat a la xarxa que, com ja s’ha indicat 
amb anterioritat, evitaran distàncies entre pous superiors als 50 metres. 
 
Tenint en compte això: 
 

 Existiran 12 pous en l’àmbit de l’obra. Es mantindran 2 pous ( inici Vilamajor i 
inici E, Corbella a l’est). Es disposaran 7 pous nous d’unió i 3 pous per raons 
de distancies màximes. 

 És demoliran 5 pous existents 

 És realitzaran 10 connexions a pous en els següents pous (nomenclatura 
segons plànols Document 2) : P1, P4,P5,P5,P7,P9,P10,P10,P11,P12 

 És realitzaran 3 cates de comprovació per a la connexió. 

 
 

Tram Pous 

Avda. Eduard Corbella 8 

Avda. Vilamajor 3 

Carrer Figueres 1 

Total 12 
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Col·lector principal 
 
Una vegada calculat el diàmetre adient, s’escull el tipus de canonada. En aquest 
projecte he escollit canonades de formigó prefabricat com a solució de llarga durada, a 
mes, experimentalment a la zona de projecte s’ha observat que les canonades de 
polietilè es feien malbé i es produïen infiltracions al sòl pel que s’opta per aquesta 
solució. 
 

 Tubs prefabricats de formigó de 600 mm diàmetre interior i 2,5 metres de 
longitud. 
 

TRAM EDUARD CORBELLA 

Pou inici Pou destí Distancia [m] Nombre de tubs 

Pou 7 Pou 11 4,3 2 

Pou 11 Pou 6 46,11 19 

Pou 6 Pou 5 50 20 

Pou 5 Pou 4 21,3 9 

Pou 4 Pou 3 57,3 23 

Pou 3 Pou 2 56,7 23 

Pou 2 Pou 1 60,4 24 

Pou 12 Pou 2 20 8 

  TOTAL 128 

 

 Tubs prefabricats de formigó de 400 mm de diàmetre interior i 2,5 metres de 
longitud. 
 

TRAM AVDA VILAMAJOR 

Pou inici Pou destí Distancia [m] Nombre de tubs 

Pou 10 Pou 9 19,4 8 

Pou 9 Pou 8 30,37 12 

Pou 8 Pou 2 33,7 14 

  TOTAL 34 

 
Per tant es col·locaran 162 tubs de formigó prefabricat. 
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Geometria de la secció 
 
A continuació es mostra les seccions tipus del clavegueram. 
 

 3.Gràfic seccions col·lectors  
 
Les mesures estan en metres i representen els amples de les capes de reblert.  
Com a material de reblert principal es col·locarà graveta, aquestes capes han de ser 
de l’ample especificat, en canvi, l’ample de l’ultima capa de tot-ú compactat ha de ser 
de mínim 0,25 metres però pot ampliar-se fins arribar a cota rasant. 
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INTRODUCCIÓ  
 
 
El present annex té per objecte la definició de l’enllumenat i de la xarxa elèctrica que 
l’alimenta. 
Actualment l’enllumenat de la zona consta de 15 lluminàries (12 a l’Avda. E.Corbella i 
3 a l’Avda. Vilamajor). Són lluminàries antigues de columna d’acer cilíndriques de 8 
metres tipus URBANDECO amb làmpades de Vsap 150 w.  
 
Aquesta lluminària serà retirada i es col·locarà una nova xarxa d’enllumenat d’acord 
amb les noves normatives. 
 
La xarxa s’ha dissenyat tenint en compte tant la normativa vigent en la matèria, com 
els criteris imposats per la companyia subministradora, coincidint aquestes en el 
soterrament de totes les xarxes de subministrament elèctric i de comunicacions en les 
àrees urbanes. 
La xarxa està gestionada per l’Ajuntament de Cardedeu. 
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NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
Per a la definició de la instal·lació, es tindrà en compte les següents:   
 

 Reglament de desenvolupament de la Llei de 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn , 
aprovat per Reial Decret 82/2005 de 31 de maig. 

   Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEA sobre enllumenat exterior , 
publicada al B.O.E. de 2 d’agost de 1978.  

  Recomanacions de les normes internacionals de la C.I.E. - Recomanacions 
per l’enllumenat de calçades amb tràfic motoritzada, publicació C.I.E. nº 12-2 
(TC-4.6) de 1977.  
 
 

Pel que fa a la normativa referent a la xarxa de baixa tensió a la que es connectarà la 
instal·lació d’enllumenat públic, es tindran en compte, els documents següents:   
 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió , (Decret 842/2002 de 2 d’agost 
:Instruccions Tècniques Complementàries, BOE 224 de 18 de Setembre del 
2002).  

  Instruccions Tècniques Complementàries del BD de la ITC-BT-01 a ITC-BT-51 
publicat al B.O.E. 224, de 18 de setembre de 2002. 
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CRITERIS DE DIMENSIONAMENT    
 
Per al projecte de la xarxa d’enllumenat s’ha tingut en compte criteris tant estètics com 
funcionals, que s’hauran de complir en tota la zona que avarca el projecte a executar, 
per tal de garantir un enllumenat en òptimes condicions.  
   
Tot seguit es mostraran les limitacions emprades en el dimensionament de la xarxa:  
  

 La instal·lació ha de proporcionar un nivell d’il·luminació òptim per tal d’obtenir 
la màxima seguretat del trànsit, tant de vehicles com de vianants, intentant 
reduir el màxim possible la incomoditat visual.  

  S’haurà de tenir en compte la contaminació lumínica, intentant reduir-la el 
màxim possible sense perjudicar la bona visibilitat dels usuaris. 

 Aconseguir una relació òptima entre rendiment, cost i eficiència de la 
instal·lació projectada. 

  Escollir el tipus d’enllumenat segons les vies a urbanitzar, adequant-ne les 
característiques d’aquest a les del trànsit, tant de vehicles com de vianants.   

  Emprar una distribució bilateral de lluminàries per al vial.   
 
 

En base a la normativa exposada anteriorment, la il·luminació de l’espai públic ha de 
complir uns requisits mínims per a considerar-la acceptable, depenent aquests del 
trànsit previst a la calçada.    
 
Primer es classifica la via per determinar la classe d’enllumenat necessari. 
 
   CLASSIFICACIÓ      TIPUS DE VIA  VELOCITAT DEL TRÀFIC  

(Km/h) 

                   D      Baixa velocitat          5  <  v  <  30 
 
Ara busco la situació mes especifica del projecte estudiat 
 
SITUACIÓ PROJECTE  TIPUS DE VIA CLASSE 

D’ENLLUMENAT 

 
          D3 – D4 

Carrers residencials 
suburbans amb voreres 
per vianants durant tota la 
llargada del carril 

  
              S3 – S4 

 
 
Per tant, escolliré una classe d’enllumenat S3 adequat per a tipus de via D. 
 
Valors límits de luminància horitzontal a l’àrea de la calçada: 
 
CLASSE 
D’ENLLUMENAT 

LUMINÀNCIA MITJA 
Em ( lux)  

LUMINÀNCIA MÍNIMA 
Emin (lux) 

              S3              7,5                 1,5 
 
Per la rotonda la normativa diu que es deu desfavorir la categoria de la classe en un 
grau a la de la categoria de la zona urbana en que es trobi la rotonda, per tant: 
 
 



ANNEX 07                                                                                                                                  ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

 

5 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 
CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CLASSE 
D’ENLLUMENAT 
ROTONDA  

LUMINÀNCIA MITJA 
Em ( lux)  

LUMINÀNCIA MÍNIMA 
Emin (lux) 

              S2              10                 3 
 
 
 

DESCRIPCIÓ DE LA SECCIÓ ADOPTADA 
 
El càlcul de la lluminària es realitzarà amb l’ajuda del software de càlcul de lluminàries 
LUMCAL WIN V2 de CARANDINI. 
 
Es dissenyaran tres tipus de secció d’enllumenat diferenciats: 
 

Tram Avda. E. Corbella des de rotonda fins Àngel Guimerà  
Consisteix en un tram recte amb voreres de 4 metres a cada costat i calçada 
de 6 metres.  
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Tram Avda. Vilamajor i E. Corbella amb carril bici fins a carretera de 
Cànoves. 
 
Consisteix en el tram on dona continuació al carril bici de la zona est cap a l’oest.  
El tram té unes voreres de 3 m a cada costat, una calçada de 6 metres i un carril bici 
adossat a la vorera nord de 2,75 metres 

 
 
 
 

 
 

Rotonda intersecció Avda. Vilamajor, E. Corbella i Carrer Figueres. 
 
Consisteix en una rotonda irregular amb una amplada de l’eix major de 20 metres i de 
l’eix menor de 8 metres. 
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Introduint les dades geomètriques, el programa LUMCAL WIN dona els resultats del 
càlcul de la superfície estudiada. Aquets són comparats amb els valors admissibles de 
les anteriors taules per mirar si compleixen la norma. 
 
Els resultats dels càlculs estan adjunts al final del present annex. 
 
 
 

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
 
S’hauria de comentar que les interdistàncies definides pel software han sigut 
modificades puntualment per a aconseguir l’harmonització entre els elements 
dissenyats en els vials i la instal·lació d'il·luminació. 
 
Cada punt de llum portarà la seva caixa de connexió, amb els seus borns i fusibles. 
Tots els elements compliran amb el Certificat de Conformitat segons determina la ITC-
BT009 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 2002. 
 
 

 
SOLUCIÓ PER AL TRAM 1 (E. Corbella sense carril bici)  
 
S’instal·larà una lluminària model COLUMNA PECHINA PCN-6/S de 6,5 metres 
d’alçada amb làmpada PCN-250/CG-Q  Vsap 100 W proporcionat per CARANDINI. 
S’adjunta fitxa tècnica al final del present projecte. 
La disposició de la lluminària es a portell amb interdistància de 20 metres, aquest tram 
constarà de 11 punts de llum repartits, 6 a la vorera nord i 5 a la vorera sud.  
 

SOLUCIÓ PER AL TRAM 2 (E. Corbella amb carril bici) 
 
S’instal·larà una lluminària model COLUMNA PECHINA PCN-6/S de 6,5 metres 
d’alçada amb làmpada PCN-250/CG-Q  Vsap 100 W proporcionat per CARANDINI. 
S’adjunta fitxa tècnica al final del present projecte. 
La disposició de la lluminària es a portell amb interdistància de 20 metres, aquest tram 
constarà de 10 punts de llum repartits, 5 a la vorera nord i 6 a la vorera sud.  
 

SOLUCIÓ PER A LA ROTONDA  
 
S’instal·larà una lluminària model COLUMNA SERIE CLÀSSICA  AG-16 de 7 metres 
d’alçada amb làmpada LMP-A  Vsap 250 W proporcionat per CARANDINI. 
S’adjunta fitxa tècnica al final del present projecte. 
L ‘il·luminació de la rotonda és farà amb un únic punt de llum situat al centre de 
gravetat de la rotonda ( veure estudi il·luminació al final d’aquest annexa ). 
 

 

 
 



ANNEX 07                                                                                                                                  ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

 

8 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 
CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CÀLCUL LUMÍNIC  
 

La xarxa d’enllumenat públic s’ha dimensionat amb l’ajuda de l’aplicació informàtica 
LUMCAL WIN v2, facilitada per l’empresa CARDINI, i en base a les determinacions 
fetes anteriorment en quant a característiques dels vials i a criteris establerts.   
A l'apèndix al final del present annex, és presenten totes les dades retornades pel 
software de càlcul de les xarxes d’enllumenat pel que fa a la instal·lació prevista per a 
la urbanització objecte d’aquest projecte.   
 
 

XARXA ELÉCTRICA DE l’ENLLUMENAT BAIXA TENSIÓ 
 
La xarxa que alimentarà el enllumenat constarà de 2 línies: 
 

 Línia 1: comença a la cantonada de la Carretera de Cànoves amb E.Corbella i 
es canalitza fins Avda. Vilamajor ( veure plànol dins Document 2) 
Potència:  11 punts de llum de 100 w VSAP  =  1100 w   
 

 Línia 2: comença a la cantonada de Àngel Guimerà amb E. Corbella i es 
canalitza fins a la rotonda ( veure plànol dins Document 2). 
Potència:  10 punts de llum de 100 w VSAP + 1 punt de llum de 250 w VSAP =  
1250 w. 
 

                La potència total de la xarxa és de 2350 Watts. 
 

CÀLCUL ELÈCTRIC  
 
Per al càlcul de les seccions dels conductors, s’han tingut en compte, entre altres, les 
Instruccions MI BT 007 i MI BT 017. 
 
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de     
tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt d’utilització sigui més petita del 
2,4 % és a dir, inferior a 11,4 v. La secció no serà mai inferior a 6 mm². 
 
La potència a considerar en cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la 
potència en vats dels llums. 
Quant a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la Instrucció MI BT 
007. 
Per als diferents càlculs a efectuar, s’utilitza el mètode de les línies de secció no 
uniforme. 
S’obtenen les següents expressions per a les seccions dels conductors: 
 
 

𝑆𝑛 =  
√3·√𝐼𝑛·𝑐𝑜𝑠∅𝑛

𝜒·𝑈𝑛
· Σ(𝐼𝑛 · √𝐼𝑛 · 𝑐𝑜𝑠∅𝑛)  ,   per al càlcul de les seccions dels 

conductors 
 

𝐼𝑛 =  
𝑃𝑛

√3·𝑈·𝑐𝑜𝑠∅𝑛
 ,   per al càlcul de la intensitat  

 

𝑈𝑛 =  
√3·𝑐𝑜𝑠∅𝑛·𝐼𝑛·𝐼𝑛

𝜒·𝑆𝑛
  , per al càlcul de la caiguda de tensió en el tram n  
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CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

On: 
 
In  = Intensitat, en ampers, que circula pel tram n 
Pn = Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,8) 
U  = Tensió entre fases (380 volts) 
Un  = Caiguda de tensió en volts, del tram n 
In = Longitud del tram en metres 

 = Conductibilitat (56 per al coure) 
Sn  = Secció del conductor en mm2, del tram n  
 
 
 
El cable serà de coure amb seccions de 4 x 10 mm2, tipus RFV0,6/1kV, armat amb 
coberta de PVC i un aïllament de polietilè reticular per una millor protecció contra la 
línia. Els càlculs de les seccions s’adjunten en el quadre de caigudes de tensió 
d’aquest annex. 
 
Els cables soterrats seran armats i col·locats dins de tubulars corrugats Ø 110 mm de 
PVC dins de dau protector de formigó (tubulars doblats). Es col·locaran arquetes de 
registre 60 x 60 cm als canvis sobtats de direcció i en esteses llargues per facilitar 
l’estesa de cable. 
En tot l’estudi s’ha tingut en compte el que mana el vigent Reglament Electrotècnic per 
a baixa tensió. 
 
 

PROTECCIONS 
 

 
És garanteix la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una placa de 
terra a l’inici i final de cada línia i al quadre de comandament, tanmateix es col·locaran 
piquetes de terra cada 5 punts de llum. 
Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra formada per cable nu de coure 
de 35 mm2 de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de 
les canalitzacions elèctriques i a 50 cm de profunditat com a mínim. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 
 

S’obtindrà una resistència a terra inferior a 10  .  La unió a la columna serà 
mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 
 

GEOMETRIA RASA 
 
Pel que respecta a les rases per a la canalització, cal comentar que seran de 0.7 
metres de profunditat i de 0.4 metres d’amplada sota vorera. El farcit d’aquesta es farà 
per capes de 25 cm amb tot-ú, en tongades de gruix de fins a 25 cm amb compactació 
del 95 % del próctor modificat amb la prèvia col·locació d’una capa de formigó i una 
altra de sorra, totes dues de 25 cm. 



AVDA EDUARD CORBELLA 
Notes Instal.lació : .....
Client: Victor Mor Marco 
Codi Projecte: .....
Data: -....

Notes:
Tram amb carril bici. 

Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Observacions:
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AVDA EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.

.....
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

-....
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

 [m]   Reflexió  [lux] [cd/m²]

Acera A 100.00x5.75 Pla RGB=168,168,168 55% 14 2.4
Calzada A 100.00x6.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 14 0.8
Acera B 100.00x3.00 Pla RGB=168,168,168 55% 12 2.1

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 100.00x14.75x0.00

Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)

Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]

Fila A 0.00 1.40 7.00 --- 40.00 0.30 0 90 0 80.00 177.061 10000 A
Fila B 20.00 13.05 7.00 --- 40.00 0.30 0 270 0 80.00 177.061 10000 A

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 13 lux 3 lux 30 lux 0.23 0.10 0.45
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 5 lux 27 lux 0.35 0.18 0.51

Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 14 lux 5 lux 26 lux 0.38 0.21 0.55
Acera B Il.luminància Horitzontal (E) 12 lux 4 lux 26 lux 0.30 0.13 0.45
Acera A Luminància (L) 2.4 cd/m² 0.8 cd/m² 4.7 cd/m² 0.35 0.18 0.51

Calzada A Luminància (L) 0.8 cd/m² 0.5 cd/m² 1.7 cd/m² 0.64 0.32 0.50
Acera B Luminància (L) 2.1 cd/m² 0.6 cd/m² 4.6 cd/m² 0.30 0.13 0.45

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

Confort Visual

Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal

Acera A 5.75 0.00 5.75 1 55.00
Calzada A 6.00 5.75 11.75 4 R3 7.01 -60.00 7.25 0.12 7.24 0.45
Acera B 3.00 11.75 14.75 1 55.00

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 2



AVDA EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.

.....
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

-....
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.00 % 395 cd/klm
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AVDA EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.

.....
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

-....
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
Escala 1/750

0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00 67.50 75.00 82.50 90.00 97.50 105.00

0.00

7.50

15.00

A A A A A

A A A A A A

(1)

(1)

(1)
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AVDA EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.

.....
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

-....
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/750

0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00 67.50 75.00 82.50 90.00 97.50 105.00

0.00

7.50

15.00

L-1 L-2 L-3 L-4 L-5

L-6 L-7 L-8 L-9 L-10 L-11

O

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 5



AVDA EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.

.....
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-....
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/100

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

L-1L-2L-3L-4L-5 L-6L-7L-8L-9L-10L-11

O
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AVDA EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.

.....
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

-....
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.4 Vista Frontal
Escala 1/750

0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00 67.50 75.00 82.50 90.00 97.50 105.00

0.00

7.50 L-1 L-2 L-3 L-4 L-5L-6 L-7 L-8 L-9 L-10 L-11

O
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AVDA EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.

.....
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

-....
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

  (Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N.  N.

A PECHINA PCN-250/GC-Q    Vsap-100W/T 177.061 11 LMP-A 1
(PCN-250/GC-Q (E-4)) (4GM-6894)

3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vsap-100 WTS Vsap-100 W/T-S 10000 100 2000 11

3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X -0.00;1.70;7.00 0;0;-90 177.061 0.80 Vsap-100 W/T-S 1*10000
2 X 40.00;1.70;7.00 0;0;-90 0.80
3 X 80.00;1.70;7.00 0;0;-90 0.80
4 X 120.00;1.70;7.00 0;0;-90 0.80
5 X 160.00;1.70;7.00 0;0;-90 0.80
6 X -20.00;12.75;7.00 0;-0;90 0.80
7 X 20.00;12.75;7.00 0;-0;90 0.80
8 X 60.00;12.75;7.00 0;-0;90 0.80
9 X 100.00;12.75;7.00 0;-0;90 0.80

10 X 140.00;12.75;7.00 0;-0;90 0.80
11 X 180.00;12.75;7.00 0;-0;90 0.80

3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-1 X -0.00;1.70;7.00 0;0;-90 -0.00;1.70;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 40.00;1.70;7.00 0;0;-90 40.00;1.70;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 80.00;1.70;7.00 0;0;-90 80.00;1.70;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 120.00;1.70;7.00 0;0;-90 120.00;1.70;0.00 0 0.80 A
   L-5 X 160.00;1.70;7.00 0;0;-90 160.00;1.70;0.00 0 0.80 A
   L-6 X -20.00;12.75;7.00 0;-0;90 -20.00;12.75;0.00 27 0.80 A
   L-7 X 20.00;12.75;7.00 0;-0;90 20.00;12.75;0.00 27 0.80 A
   L-8 X 60.00;12.75;7.00 0;-0;90 60.00;12.75;0.00 14 0.80 A
   L-9 X 100.00;12.75;7.00 0;-0;90 100.00;12.75;0.00 90 0.80 A
   L-10 X 140.00;12.75;7.00 0;-0;90 140.00;12.75;0.00 90 0.80 A
   L-11 X 180.00;12.75;7.00 0;-0;90 180.00;12.75;0.00 90 0.80 A
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AVDA EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.

.....
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

-....
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:4.35 DY:1.23 Il.luminància Horitzontal (E) 13 lux 3 lux 30 lux 0.23 0.10 0.45

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Escala 1/750

0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00 67.50 75.00 82.50 90.00 97.50 105.00

0.00

7.50

15.00

25 18 9 5 3 3 5 8 16 24 21 11 6 4 3 4 7 15 24 23 12 6 4 3
26 22 14 8 5 5 7 12 20 28 25 15 9 5 5 6 11 18 30 28 16 10 6 5
19 18 17 11 9 9 10 16 17 23 20 17 13 9 9 10 15 16 25 22 17 14 9 9
11 11 15 15 18 19 15 15 11 12 11 14 16 16 19 15 16 12 12 12 13 16 15 16
6 7 12 17 28 29 18 13 7 6 7 11 16 25 27 19 14 8 6 6 9 16 21 25
4 4 7 14 26 27 16 8 5 4 4 7 12 23 27 18 9 5 4 4 6 10 20 27

No tots els punts de mesura són visibles
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Corbes Isolux sobre:EDUARD CORBELLA _1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:4.35 DY:1.23 Il.luminància Horitzontal (E) 13 lux 3 lux 30 lux 0.23 0.10 0.45

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

X

Y

0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00 67.50 75.00 82.50 90.00 97.50

0.00

7.50

15.00

x
y

z

9 9
12 12

15

15
15

Escala 1/750
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AVDA EDUARD CORBELLA 
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Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:EDUARD CORBELLA _1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:4.35 DY:1.23 Il.luminància Horitzontal (E) 13 lux 3 lux 30 lux 0.23 0.10 0.45

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

X

Y

0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00 67.50 75.00 82.50 90.00 97.50

0.00

7.50

15.00

x
y

z

0 3 7 10 13 16 20 23 26 30

Escala 1/750
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AVDA. EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.

----
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

----
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

 [m]   Reflexió  [lux] [cd/m²]

Acera A 180.00x4.00 Pla RGB=168,168,168 55% 13 2.2
Calzada A 180.00x6.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 18 1.0
Acera B 180.00x4.00 Pla RGB=168,168,168 55% 13 2.2

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 180.00x14.00x0.00

Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)

Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]

Fila A 0.00 2.40 7.00 --- 40.00 0.30 0 90 0 80.00 177.061 10000 A
Fila B 20.00 11.60 7.00 --- 40.00 0.30 0 270 0 80.00 177.061 10000 A

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 15 lux 4 lux 30 lux 0.26 0.13 0.49
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 13 lux 5 lux 27 lux 0.40 0.19 0.48

Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 18 lux 10 lux 30 lux 0.56 0.33 0.59
Acera B Il.luminància Horitzontal (E) 13 lux 5 lux 27 lux 0.40 0.19 0.48
Acera A Luminància (L) 2.2 cd/m² 0.9 cd/m² 4.7 cd/m² 0.40 0.19 0.48

Calzada A Luminància (L) 1.0 cd/m² 0.6 cd/m² 1.7 cd/m² 0.64 0.38 0.60
Acera B Luminància (L) 2.2 cd/m² 0.9 cd/m² 4.7 cd/m² 0.40 0.19 0.48

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

Confort Visual

Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal

Acera A 4.00 0.00 4.00 1 55.00
Calzada A 6.00 4.00 10.00 4 R3 7.01 -60.00 5.50 0.23 12.41 0.62
Acera B 4.00 10.00 14.00 1 55.00

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 2



AVDA. EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.

----
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

----
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Contaminació Lluminosa

Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima

0.00 % 395 cd/klm
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AVDA. EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.
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----
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2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
Escala 1/2000

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00

0.00

20.00

A A A A A A A

A A A A A A A A
(1)
(1)
(1)
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/2000

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00

0.00

20.00

L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7
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O

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 5



AVDA. EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.

----
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

----
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.3 Vista Lateral
Escala 1/100

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

0.00

1.00
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/2000

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00

0.00

20.00
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AVDA. EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.
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Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

----
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

  (Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N.  N.

A PECHINA PCN-250/GC-Q    Vsap-100W/T 177.061 15 LMP-A 1
(PCN-250/GC-Q (E-4)) (4GM-6894)

3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vsap-100 WTS Vsap-100 W/T-S 10000 100 2000 15

3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X -0.00;2.70;7.00 0;0;-90 177.061 0.80 Vsap-100 W/T-S 1*10000
2 X 40.00;2.70;7.00 0;0;-90 0.80
3 X 80.00;2.70;7.00 0;0;-90 0.80
4 X 120.00;2.70;7.00 0;0;-90 0.80
5 X 160.00;2.70;7.00 0;0;-90 0.80
6 X 200.00;2.70;7.00 0;0;-90 0.80
7 X 240.00;2.70;7.00 0;0;-90 0.80
8 X -20.00;11.30;7.00 0;0;90 0.80
9 X 20.00;11.30;7.00 0;0;90 0.80

10 X 60.00;11.30;7.00 0;0;90 0.80
11 X 100.00;11.30;7.00 0;0;90 0.80
12 X 140.00;11.30;7.00 0;0;90 0.80
13 X 180.00;11.30;7.00 0;0;90 0.80
14 X 220.00;11.30;7.00 0;0;90 0.80
15 X 260.00;11.30;7.00 0;0;90 0.80

3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-1 X -0.00;2.70;7.00 0;0;-90 -0.00;2.70;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 40.00;2.70;7.00 0;0;-90 40.00;2.70;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 80.00;2.70;7.00 0;0;-90 80.00;2.70;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 120.00;2.70;7.00 0;0;-90 120.00;2.70;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 160.00;2.70;7.00 0;0;-90 160.00;2.70;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 200.00;2.70;7.00 0;0;-90 200.00;2.70;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X 240.00;2.70;7.00 0;0;-90 240.00;2.70;0.00 0 0.80 A
   L-8 X -20.00;11.30;7.00 0;0;90 -20.00;11.30;0.00 0 0.80 A
   L-9 X 20.00;11.30;7.00 0;0;90 20.00;11.30;0.00 0 0.80 A
   L-10 X 60.00;11.30;7.00 0;0;90 60.00;11.30;0.00 0 0.80 A
   L-11 X 100.00;11.30;7.00 0;0;90 100.00;11.30;0.00 90 0.80 A
   L-12 X 140.00;11.30;7.00 0;0;90 140.00;11.30;0.00 90 0.80 A
   L-13 X 180.00;11.30;7.00 0;0;90 180.00;11.30;0.00 90 0.80 A
   L-14 X 220.00;11.30;7.00 0;0;90 220.00;11.30;0.00 180 0.80 A
   L-15 X 260.00;11.30;7.00 0;0;90 260.00;11.30;0.00 90 0.80 A
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AVDA. EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.

----
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

----
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:6.21 DY:1.17 Il.luminància Horitzontal (E) 15 lux 4 lux 30 lux 0.26 0.13 0.49

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Escala 1/2000

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00

0.00

20.00
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No tots els punts de mesura són visibles
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AVDA. EDUARD CORBELLA 
C. & G. CARANDINI S.A.

----
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

----
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Informació General 1

1. Dades Projecte  
1.1 Informació Àrea 2
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació 2

2. Vistes Projecte
2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul 4
2.2 Vista 2D en Planta 5
2.3 Vista Lateral 6
2.4 Vista Frontal 7

3. Dades Lluminàries  
3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 8
3.2 Informació Làmpades 8
3.3 Taula Resum Lluminàries 8
3.4 Taula Resum Enfocaments 8

4. Taula Resultats 
4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 9
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CALLE URBANA
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

-
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Corbes Isolux sobre: Eduard Corbella tram sense carril bici_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:6.21 DY:1.17 Il.luminància Horitzontal (E) 15 lux 4 lux 30 lux 0.26 0.13 0.49

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
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Y

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00

0.00

x
y
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Escala 1/2000
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CALLE URBANA
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

-
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Diagrama d'Il.luminància Spot sobre: Eduard Corbella tram sense carril bici_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:6.21 DY:1.17 Il.luminància Horitzontal (E) 15 lux 4 lux 30 lux 0.26 0.13 0.49

Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip

X

Y

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00

0.00

x
y

z
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Escala 1/2000
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Notes Instal.lació :
Client:
Codi Projecte:
Data:

Notes:

Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Observacions:
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C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja

 [m]   Reflexió  [lux] [cd/m²]

Terra 20.00x8.00 Pla RGB=126,126,126 40% 12 1.52

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 20.00x8.00x0.00
Retícula Punts de Mesura del Paral.lelepípede [m]: direcció X 1.11 - Y 0.67
Potència Específica del Pla de Treball [W/m2] 1.815
Potència Espec. d'Il.luminació del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 15.167
Potència Total [kW]: 0.250

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 12 lux 4 lux 16 lux 0.36 0.27 0.75
Terra Il.luminància Horitzontal (E) 12 lux 4 lux 16 lux 0.36 0.27 0.75

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
Escala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

0.00
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4.00

6.00

8.00

A
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

L-1

O

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 4
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/75

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25
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C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades

  (Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N.  N.

A SERIE CLASICA AG-16         Vsap 250W 211.181 1 LMP-A 1
(AG-16            Vsap-250W/T) (4GM-2043)

3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vsap-250 WTS Vsap-250 W/T-S 33000 250 2000 1

3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X 32.24;15.41;7.00 0;0;0 211.181 0.80 Vsap-250 W/T-S 1*33000

3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-1 X 32.24;15.41;7.00 0;0;0 32.24;15.41;0.00 0 0.80 A
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:20.00 y:11.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.11 DY:0.67 Il.luminància Horitzontal (E) 12 lux 4 lux 16 lux 0.36 0.27 0.75

Tipus Càlcul Sóls Dir.
Escala 1/200
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13 14 15 15 15 15 14 13 11 10
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4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Pla de Treball
O (x:20.00 y:11.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.11 DY:0.67 Il.luminància Horitzontal (E) 12 lux 4 lux 16 lux 0.36 0.27 0.75

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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Escala 1/200 No tots els punts de mesura són visibles
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4.3 Corbes Isolux sobre:Pla de Treball_1
O (x:20.00 y:11.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.11 DY:0.67 Il.luminància Horitzontal (E) 12 lux 4 lux 16 lux 0.36 0.27 0.75

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:rotonda
O (x:20.00 y:11.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx

DX:1.11 DY:0.67 Il.luminància Horitzontal (E) 12 lux 4 lux 16 lux 0.36 0.27 0.75

Tipus Càlcul Sóls Dir.
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Informació General 1

1. Dades Projecte  
1.1 Informació Àrea 2
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació 2

2. Vistes Projecte
2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul 3
2.2 Vista 2D en Planta 4
2.3 Vista Lateral 5
2.4 Vista Frontal 6

3. Dades Lluminàries  
3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 7
3.2 Informació Làmpades 7
3.3 Taula Resum Lluminàries 7
3.4 Taula Resum Enfocaments 7

4. Taula Resultats 
4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 8
4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Pla de Treball 9
4.3 Corbes Isolux sobre:Pla de Treball_1 10
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1 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 
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2 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

INTRODUCCIÓ 
 

En el present annex es descriu l’actuació del soterrament i renovació parcial de la 

xarxa de baixa tensió. Aquesta actualment a la zona d’estudi consta de trams aeris, 

trenats i soterrats. L’actuació descrita en aquest annex consisteix en soterrar tota la 

xarxa de l’Avinguda Eduard Corbella des de Carretera de Cànoves fins Àngel 

Guimerà. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ESTUDI DE SOTERRAMENT 
 

L’estudi redacta totes els treballs a realitzar tant per l’adequació de la xarxa en servei 

com per l’entroncament i connexió de les noves instal·lacions. 

La xarxa és connecta des de la cantonada d’Eduard Corbella amb Carretera de 

Cànoves consisteix en una línia de 380 V trenada aèriament amb columnes de fusta 

fins uns metres abans de l’encreuament amb Carrer Progres.  

Per l’altre extrem de l’obra es connecta des de la cantonada d’Eduard Corbella amb 

Àngel Guimerà, consisteix en una línia de 220 V aèria amb columnes de fusta i aèria 

trenada a l’últim tram.  

Tot aquest tram de xarxa discorre per la vorera sud de l’Avinguda Eduard Corbella. 

L’estudi descriu: 

 Els punts de connexió ( la línia canviarà a 230 i 400 V ) 

 Els treballs amb afectació a la xarxa en servei 

 Els treballs d’entroncament i connexionat. 

 Pressupost detallat 

 Plec de condicions tècniques  

La xarxa subterrània anirà per sota de la vorera sud de l’Avinguda Eduard Corbella 

entubada amb tubs de PVC dins d’una rasa de 0.8 metres de profunditat i 0.4 metres 

d’ample amb cinta i placa de polietilè i tot-u compactat. 

 

 

El pressupost general de ENDESA és de 86.104,12 euros. 
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3 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

ESTUDI SOTERRAMENT BAIXA TENSIÓ 
 

 

Dins del següent estudi es descriu: 

 Les actuacions necessàries per el soterrament de la línia de baixa tensió  

 El pressupost general del soterrament 

 El pressupost detallat del soterrament 

 El plec de condicions tècniques del soterrament 

 Els plànols de la zona  

 Les recomanacions tècniques d’execució 
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                                                 OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 1 

 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 

para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

 
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 

mecánica. 
 

b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección   

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 

 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 

 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 

placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 

motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su 
posición inicial. 

 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
 

• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 
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RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y 
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o 
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y 
CML003 (BT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de 
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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INTRODUCCIÓ 
 

En el present annex es descriu l’actuació a realitzar per el soterrament de la xarxa de 

telecomunicacions que abasteix les finques de l’Avda. Eduard Corbella. 

Les principals actuacions seran l’obertura de rases, el enderrocament de l’actual línia 

aèria i la connexió a la xarxa. 
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SITUACIÓ ACTUAL 
 

 

Actualment la xarxa que abasteix aquesta zona està composta per una línia aèria  

subjectada per columnes de fusta cada 40 metres aproximadament, durant el tram de 

l’Avda. Eduard Corbella.  

En el tram de l’Avda. Vilamajor la línia ja ha sigut soterrada i no es realitzaran 

actuacions. 
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DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  
 

 

L’actuació consistirà en la renovació total del tram de l’Avda. Eduard Corbella. 

Segons la normativa del POUM s’especifica que totes les xarxes elèctriques o de 

telecomunicacions noves s’han de projectar soterrades. 

La xarxa es connectarà mitjançant un convertidor aero-terrestre a la xarxa aèria per la 

columna de la cantonada amb Carretera de Cànoves. 

La canalització projectada estarà formada per 2 conductes separats per un 

distanciador de PVC llis de 110 mil·límetres de diàmetre exterior, i 45 mil·límetres en el 

cas dels cables. El cablejat a utilitzar permet una capacitat de 100 parells del calibre 

0,45 mil·límetres. Les canalitzacions estaran soterrades i protegides amb formigó  

Les canalitzacions es durant a terme mitjançant una rasa de 0,50 x 0,8 metres, amb 

una capa de sorra i un altra de formigó, de 25 centímetres de gruix cadascuna i reblert 

de tot-ú amb una compactació del 95% próctor. 

Per la distribució de la xarxa i connexió amb les parcel·les s’utilitzaran arquetes 

homologades. Per l’extensió de la xarxa per l’avinguda s’utilitzaran arquetes tipus H 

amb dimensions de 0,80 x 0,7 x 0,90 metres. Per la ramificació del cablejat fins a les 

escomeses particulars de les finques s’utilitzaran arquetes tipus M amb dimensions de 

0,30 x 0,30 x 0,80 metres, aquestes permeten distribuir el cablejat a dues finques si 

son properes. 

La ubicació de la xarxa esta definida al Document 2: Plànols: Xarxa de 

telecomunicacions.  
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INTRODUCCIÓ  
 

 

L’objecte del present annex és definir els elements de jardineria i reg que configuren 

l’àmbit de l’obra. 

 

S’ha tingut en compte la ubicació de la zona, i a l’hora de l’elecció, es té en compte el 

mantenir l’harmonia amb la resta de vegetació existent als voltants. 

 

A part de l’anterior criteri també es vol buscar una distribució de la vegetació que quedi 

bonica a la vista, per això s’ha triat un tipus d’arbre i arbustos colorits. 

En quant al reg es busca un tipus de reg el més eficient i optimitzat possible.  
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    JARDINERIA 
 

     DISTRIBUCIÓ 
 

En el present projecte la distribució dels elements de vegetació ve molt marcada 

per l’estat actual.  

 

AVINGUDA EDUARD CORBELLA 

A l’avinguda E.Corbella existeixen 61 arbres tipus Plataner disposats de manera 

bilateral amb escocells quadrats d’obra en molt mal estat, la majoria estan fora de 

l’escocell envaint la calçada suposant un gran perill per a la circulació. 

En aquest tram es mantindran els arbres existents i es farà una desbrossada i 

col·locació del nou escocell  circular per l’interior i quadrat per l’exterior de 1,5 

metres de costat. Es tindrà especial cura amb el tractament de les arrels i del terra 

base.  

 

AVINGUDA VILAMAJOR 

A l’avinguda Vilamajor existeixen 11 arbres tipus Plataner disposats de manera 

bilateral amb escocells quadrats d’obra en molt mal estat com a l’avinguda   

E.Corbella . 

En aquest tram es mantindran els Plataners existents i es farà una desbrossada i     

col·locació del nou escocell, idèntic al cas anterior. 

A la cantonada amb E.Corbella es disposarà un nou arbre tipus Cercis 

Siliquastrum amb un escocell rodo de 2 metres de diàmetre. 

 

ROTONDA 

La rotonda antigament no existia com a construcció per tant no necessita 

tractament previ. 

Es disposarà un llit de gespa a tota la rotonda, al centre es disposarà un arbre 

tipus Cercis Siliquastrum plantat al terra directament. També es plantaran arbustos 

tipus Pittosporum Tobira i Abelia Floribunda per donar volum i color a la rotonda. 
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    TIPUS D’ARBRES 
 

PLATANER  

Família: Pitosporàcies 

Nom científic: Platanus hibrida 

Nom popular: Plataner 

Origen: Àsia  

Generalitats : El plataner (Platanus hybrida) és un arbre caducifoli , corpulent i de 

capçada ampla que pot arribar fins als 40 metres. Té un tronc dret, cilíndric i una 

escorça prima i grisa verda que cau periòdicament en forma de plaques irregulars. 

Els seus fruits són petits, nombrosos i s'agrupen de dos en dos, tenen forma de 

pilotes ( 4 centímetres de diàmetre) , i deixen anar les llavors en desfer-se. 

Floreixen a principis de la primavera (abril. Fructifiquen fins a final d'estiu. Les flors 

tenen un penducle llarg i no són gens vistoses. El plataner pot arribar a viure 

alguns segles. Es troba als carrers i a les places, ja que té una ombra excel·lent i 

suporta molt bé la pol·lució atmosfèrica. Hi fan nius la garsa, el pardal, el verdum, 

el gafarró, la cadernera. 
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CERCIS SILIQUASTRUM 

 

Família: Fabaceae 

Nom científic: Cercis siliquastrum 

Nom popular: Arbre de l’amor o de Judas 

Origen: La zona del Mediterrani  

Generalitats: Arbre caducifoli de talla petita que sol arribar de 4 a 6 metres 

d’alçada. Arriba al seu creixement màxim als 20 anys. A la primavera floreix 

cobrint-se de flors roses. El tronc es de fusta llisa i clara. La copa es oberta e 

irregular. Les fulles son simples arrodonides de 7 a 12 cm de longitud i de color 

verd. Les flors son roses-liles de 1 a 2 cm de longitud i agrupades  en rams de 3 a 

6 flors, aquestes apareixen abans que les fulles. El fruit es silicua de color 

vermellós. 

Utilitats: Donen molt colorit i no donen problemes amb les arrels.  
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TIPUS D’ARBUSTOS 
 

ABELIA FLORIBUNDA  

 

Família: Linnaeceae 

Nom científic: Abelia floribunda 

Nom popular: Abelia 

Origen: Àsia i Mèxic  

Generalitats: L’abelia floribunda és un arbust semi-caducifoli que sol arribar al metre 

d’altura. Les flors son de color vermellós. Normalment es troba en grups. 

Utilitats:  Aquest arbust dona color i volum al “sotabosc” que es vol crear. 
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PITÒSPOR 

 

Família: Pitosporàcies 

Nom científic: Pittosporum tobira 

Nom popular: Pitòspor 

Origen: Àsia 

Generalitats: Arbust de 1 metres d’alçada, amb l’escorça fosca. Les fulles tenen la 

cara de color verd fosc i el revers una mica més clar, amb el nervi central destacat. Les 

flors són d’ aproximadament 1,2 centímetre de diàmetre. El fruit és de forma ovoïdal 

d’entre 1 i 1,2 centímetres de diàmetre, angulós, recobert de fi toment amb les llavors 

negres. 

Utilitats: És el pitòspor més difós i cultivat a gran part de la península. És resistent a la 

sequera i al fred, a més de ser poc exigent. Permet perfectament la retallada pel que 

pot ser utilitzat per a tanques. Dona volum a la configuració d’espai verd que es vol 

crear. 
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COL·LOCACIÓ I PREPARACIÓ DE TERRES 
 

Els arbres han de ser rectes i sense deficiències fitosanitàries, si fa falta es col·locarà 

un tutor per tal de guiar el correcte creixement de l’arbre. 

 

Per a la plantació s’obriran forats de 1x1x1 metres, extraient les terres de mala qualitat 

i omplint amb terres de textura franco-sorrenca amb un mínim de 3% en matèria 

orgànica i sense elements grollers. S’utilitzarà un adob mineral d’alliberació lenta.  

El volum de terra aportada per cada arbre serà de 1 m3 

 

Els escocells perimetralment rectangulars es col·locaran sobre un marc de peces de 

totxanes de 1,2X1,2 metres i 20 cm de fondària, rejuntada amb morter i col·locat sobre 

base de formigó HM-20. 

L’escocell rodo es col·locarà sobre una circumferència perimetral de diàmetre 2 metres 

de totxanes i 20  cm de fondària, rejuntada amb morter i col·locat sobre base de 

formigó HM-20. 
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XARXA DE REG  
 

La xarxa de reg prevista nomes alimentarà els arbres i arbustos plantats nous en el 

present projecte, el conjunt de plataners que forma l’alineació de l’Avinguda Eduard 

Corbella no s’alimentarà d’aquesta xarxa, ja que són arbres que porten molts anys i 

estan totalment adaptats. Per tant la xarxa alimentarà la vegetació de la rotonda i del 

arbre de la cantonada Avda. Vilamajor. 

 

TIPUS DE REG  
 

Es preveu una xarxa de reg automàtic per degoteig. 

La xarxa s’alimentarà connectant-se al punt d’aigua de la cantonada de la carretera de 

Cànoves, la canalització serà de tubs de PE 50 mm de diàmetre de baixa densitat fins 

arribar a l’ultima arqueta on a traves d’un programable es controlarà el reg 

automàticament. La rasa del tram de canalització de tub 50 mm de diàmetre serà de 

30 cm d’ample, 50 cm de profunditat i d’una longitud total de 137 metres. Els tubs 

aniran protegits amb una capa de formigó de 5 cm quant passin per sota calçada. 

Es col·locaran 6 arquetes per connexió i per canvi de direcció. Una vegada la 

canalització s’ha portat fins a l’ultima arqueta dins de la zona de vegetació a regar es 

canvia el tipus de tub. 

A partir d’aquest punt la canalització serà de tub de PE de 16 mm amb degoters 

inserits cada 40 centímetres. Dins de la rotonda es disposaran 28 metres d’aquest tub 

amb un traçat que ressegueixi els límits de la rotonda. 

 

ELEMENTS DE REG  
 

Tub canalització principal PE 50 mm de diàmetre, tub canalització secundaria de PE de 

16 mm de diàmetre, protecció de les canalitzacions amb tubs rígids. Pas sota calçada 

protegit amb 5 cm de HM-20. Degoters d’anell per a tub de 16 mm de diàmetre. 

Arquetes tipus 60 x 60 x 50 cm, consola programable per a reg automàtic, rasa per a 

canalització de 30 cm d’ample i 50 cm de profunditat, reblert amb tot-ú en capes de 20 

cm i al 95 % PM.  

 

La disposició tant dels elements de jardineria com de la xarxa de reg estan definits al 

document número 2 : Plànols: Planta jardineria i xarxa de reg del present projecte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

    ANNEX 11  

MOBILIARI URBÀ   
 

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 



ANNEX 11                                                                                                                                           MOBILIARI URBÀ 

 

 

1 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 
CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

ÍNDEX   
 

 
 

 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓ .......................................................................... 2 

MOBILIARI URBÀ ..................................................................... 3 

PAPERERES ................................................................................... 4 
BANCS ....................................................................................... 5 
APARCA-BICIS ........................................................................... 6 
CONTENIDORS DE DEIXALLES ............................................................ 7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 11                                                                                                                                           MOBILIARI URBÀ 

 

 

2 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 
CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

INTRODUCCIÓ 
 
 

 
L’objecte del present annex és definir el mobiliari que es disposarà dins l’àmbit de 
l’obra. 
 
S’ha tingut en compte la ubicació de la zona, i a l’hora de l’elecció, es té en compte el 
mantenir l’harmonia amb la resta de mobiliari existent als voltants del projecte. 
Es vol continuar els estils dels voltants i a l’hora de la distribució que compleixi els 
mínims establerts per la recomanació de barreres arquitectòniques. 
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MOBILIARI URBÀ 
 

Distribució  
 

La voluntat del projecte és la continuació del teixit urbà de la zona, respectant les 
recomanacions arquitectòniques. 
La distribució dels elements de mobiliari s’ha realitzat amb la voluntat de afavorir als 
vianants sempre. Per això, tant papereres com bancs es col·locaran deixant un mínim 
d’amplada per a pas lliure de vianants de 90 cm.         
Per la proximitat del carril bici s’ha decidit col·locar 4 aparca-bicis a la cantonada  
E.Corbella amb Vilamajor. 
Es col·locaran 17 papereres, 6 bancs normals i 1 individual. 
Es renovaran els antics contenidors d’escombraries genèrics per, 1 contenidor genèric, 
1 contenidor de reciclatge de plàstics, 1 contenidor de reciclatge de paper, 1 
contenidor de reciclatge de vidre i 1 contenidor de reciclatge de matèria orgànica, 
situats prop de la cantonada E.Corbella amb Diagonal Esteller. 

 

La ubicació exacte de tots els elements es pot veure al document numero 2: 
Plànols: mobiliari urbà del present projecte. 
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PAPERERES  
 

El condicionant principal per a l’elecció de les paperers és la continuïtat amb el teixit 
urbà actual. És a dir, la col·locació d’elements el més similar possibles als que hi ha 
als sectors que limiten amb l’àmbit de projecte. Es pot veure en la següent fotografia 
les papereres escollides per al projecte, que seran del model Barcelona de Fundición 
Dúctil Benito o similar. 

 

 
 

 

 
Aquesta serà semicircular de 60 l de capacitat, amb una cubeta abatible de planxa 
d'acer perforada i amb uns suports laterals de tub d'acer, els quals estaran subjectats 
amb un dau de formigó   

 
Es disposarà un total de 17 papereres. 
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BANCS 

 
Continuant amb l’elecció dels voltants de l’obra es decideix col·locar el banc tipus 
Neoromantico liviano de la casa Santa&cole o similar. 

 

 
 

 
 

Les característiques d’aquest son:  
 

Estructura d’alumini granallada amb protecció antioxidant, llistons de 30 mm de gruix 
de fusta tropical amb certificat FSC pur amb oli de dos components i de llargada de 
1,75 metres per al banc llarg i 0,6 metres per al banc individual. 

 
Es disposaran 6 bancs grans i 1 individual. 
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APARCA-BICIS 
 

Es decideix col·locar aparca-bicis de la casa ADOSA o similar 
Les característiques són: 
Estructura de tub d’acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre. 1 metre d’alçada i 0,75 
metres d’amplada 

 

 
 
 

Es disposaran 4 unitats a la cantonada de E.Corbella amb Vilamajor. 
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CONTENIDORS DE DEIXALLES   

 
Es proposa, per a l’àmbit d’actuació la instal·lació de quatre contenidors de recollida 
selectiva, els quals son de recollida orgànica (80 l), de reciclatge de cartró(1000 l), de 
reciclatge de vidre(2000 l), de reciclatge de plàstics(1000 l) i un contenidor de recollida 
genèrica(1000 l).  S’ha considerat que la situació de la disposició d’aquests 
contenidors serà a la proximitat del pas de vianants, prop del  cantonada E.Corbella 
amb Diagonal Esteller.    
Només es modifica uns metres la ubicació dels contenidors respecte l’antiga ubicació. 

 
Els contenidors seran els següents: 

 
Contenidor de reciclatge de paper i cartró: 
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Contenidor de reciclatge de plàstics: 

 

 
 
Contenidor de reciclatge de vidres: 
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Contenidor genèric: 

 

 
 
Contenidor de reciclatge orgànic: 
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La disposició del mobiliari urbà descrit en aquest annex està reflectit al Document 
número 2 : Plànols : Planta mobiliari urbà  
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INTRODUCCIÓ    
 

Per al disseny de la senyalització horitzontal i vertical d’aquest projecte, s’ha tingut en 
compte els següents documents: 
 

 Instrucció de carreteres. Norma 8.1-IC , per a la senyalització vertical.  

 Instrucció de carreteres. Norma 8.2-IC, per a les marques vials. 

 Quaderns de seguretat vial 
 
 A més és vol aconseguir augmentar la qualitat circulatòria de la zona i assegurar la 
protecció del carril bici i dels vianants que circulen cap a la zona del col·legi. 
Totes les marques vials es poden veure reflectides en el document numero 2: Plànols  
 
 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 
Primerament dir que, per a les dimensions de les marques vials hem de tenir en 
compte la velocitat del tram de carrer.  
La velocitat del tram es limitada a 40 km/h per ser un carrer en zona urbana, a mes els 
carrers del voltant estan classificats com a zona residencial on la velocitat es limita a 
20 km/h.  
 
El color de les marques blanques serà el B-118 de la norma UNE 48 103 del tipus 
reflectant. 
 

   Tipus de marques vials emprades. 
 
 

 Marques longitudinals discontinues 
 

Les marques discontinues d’aquest tram només existiran per la necessitat de fer  
moviments en el carril, canvis de direcció o entrades a guals privats. S’utilitzarà 
unes marques de 1 metre de longitud i 0,1 metre d’amplada, separades per 1 
metre d’interdistància entre elles.  

 
 

 Marques longitudinals continues 
 

En el cas de carrils de dos sentits de circulació, un carril per cada sentit, d’ample 
igual o inferior a 3,25 metres, com es el cas, es prohibirà l’avançament durant tot el 
tram marcant el carril amb una línea continua tipus  M-2.1. Consistent en una línea 
continua d’ample 0,1 metres. 

 
 
 

 Per a delimitació de vorada de rotonda. 
 

El tipus de línia continua es un M- 2.6 per a vies amb velocitat inferior a 60 km/ h  
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 Marques transversals continues  
 

Per a les línees de detenció utilitzades per marcar el passos de vianants, senyals 
de stop, semàfors, que representen l’obligació d’aturar-se. 
Aquestes son del tipus M-4.1 amb un ample de 0,4 metres i una longitud de 3 
metres  
 

 Marques transversals discontinues  
 

Per els passos de vianants s’utilitzarà el M-4.3 amb un ample de 0.5 metres i un 
mínim de longitud de 4 metres   
 
Per els passos per a bicicletes s’utilitzarà el M-4.4 amb un ample de 0.5 metres i 
una longitud de 3 metres per a doble sentit de circulació de bicicletes. 

 
 

 Fletxes de direcció o selecció de carrils 
 

El tipus de fletxa per a vies amb velocitat inferior a 60 km/h es el M-5.2  
 

 Marques de STOP i Cediu el pas  
 

El tipus de STOP es el M-6.4 per a vies amb velocitat inferior a 60 km/h  
 
El tipus de Cediu el pas es el M-6.5 

  

 Marques de zebrat  
 

Existeixen quatre zebrats que organitzen les zones de tràfic. Aquestes marques 
son del tipus M-7.2. Son adaptacions del model per a vials de doble sentit amb la 
geometria convenient per aquest cas. 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL  
 
La tipologia de les senyals a instal·lar vindrà marcada per la velocitat i la zona de 
projecte.  
En aquest cas, seguint la norma, els senyals que s’instal·laran han de ser del tipus 
reflectant de nivell 2, els senyals han de ser de fons blanc amb les lletres o símbols en 
negre. 
Els cartells seran de plaques de lamines reflectores subjectades amb pals d’alumini 
galvanitzat de tub quadrat de 50x50x2 mm i subjectades amb una base d’acer 
galvanitzat per millorar l’ancoratge al sol. Els símbols i/o textos de les senyals estaran 
inscrits mitjançant la adhesió al buit de làmines reflexives especials. 
 
 
 
Les dimensions de les senyals són: 
 

 Senyals de forma triangular amb dimensions de 900 mm de costat 

 Senyals de forma circular de 600 mm de diàmetre 

 Senyals de forma octogonal de 600 mm de d’altura de cara.  

 Senyals de forma quadrada de de 600 mm de costat  
 

 
Les senyals verticals que s’instal·laran són: 
 

 Senyal R-101. Prohibida l’entrada 

 Senyal R-2. STOP 

 Senyal S-13. Pas de vianants 

 Senyal R-302. Prohibit girar dreta 

 Senyal R-303. Prohibit girar esquerra 

 Senyal P-3. Avis semàfor 

 Senyal P-20. Pas de vianants 

 Senyal S-28. Zona residencial 

 Senyal R-1. Cediu el pas  

 Senyal R-6. Prioritat de pas 

 Senyal R-301. Velocitat màxima 

 Senyal R-402. Rotonda 

 Senyal P-21. Nens  

 Senyal R-308. Prohibit aparcar 

 Senyal P-25. Carril de doble sentit 

 Senyals d’orientació  

 Senyals alerta carril bici 
 
En alguns casos la senyal anirà acompanyada d’un cartell fluorescent per donar 
èmfasis. 
 
La disposició de la senyalització descrita està definida al Document número 2: Plànols: 
Planta senyalització del present projecte. 
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SENYALITZACIÓ DURANT L’OBRA  
 
 
La senyalització durant les obres s’efectuarà d’acord amb la Instrucció 8.3-IC sobre 
senyalització d’obres, aprovada per l’Ordre del ministeri del 31 d’Agost de 1987 sobre 
senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació d’obres fixes.  
 
 
Les dimensions de les senyals són: 
 

 Senyals de forma triangular amb dimensions de 900 mm de costat 

 Senyals de forma circular de 600 mm de diàmetre 

 Senyals de forma octogonal de 600 mm de d’altura de cara.  

 Senyals de forma quadrada de de 600 mm de costat  
 
Seguidament s’esmentarà les senyals a utilizar durant l’obra: 
 

 Cartell informatiu d’obra  

 Senyal TP-18 perill obres  

 Senyal TR-101 Prohibit el pas 

 Senyal TR-303 i TR-302 Prohibit el gir 

 Senyal carrer sense sortida  
 
L’obra s’executarà en dues fases consecutives, el procediment d’aquest es pot veure a 
l’annex Desenvolupament i planificació del present projecte.  
 
El plànols estan definits al Document numero 2: Plànols : Senyalització durant l’obra 
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INTRODUCCIÓ   
 
Primerament he d’esmentar la importància dels carrils bicis. L’actual crisis energètica, 
ambiental i econòmica, esta posant de manifest el paper d’aquest tipus d’ordenança de 
la mobilitat urbana. Cada vegada mes ajuntaments aposten per la creació 
d’infraestructures per vehicles de transport amables amb el medi ambient. 
 
Una altra gran raó per impulsar aquest moviment es el fet que les bicicletes o vehicles 
rodats propulsats per l’home son assequibles per a totes les persones. A mes pot 
cobrir una gran part dels desplaçaments menors de 3 km, evitant l’ús d’altres 
transports contaminants, cars i amb un impacte d’ocupació física sobre el espai públic 
gran. 
 
Per aquesta raó els carrils bicis ajuden a impulsar un idea d’ordenació de l’espai públic 
avançada on s’intenta que hi hagi molt espai per els vianants i pocs cotxes a la vista. 
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SITUACIÓ ACTUAL 
 
El carril bici travessa el municipi de nord-est a sud-oest. 
Actualment la xarxa de carril bici que s’expandeix amb sentit sud-oest té final a 
l’Avinguda Vilamajor, acaba bruscament a la cantonada amb l’Avinguda Diume. 
És un carril bici amb dos carrils de circulació, un per a cada sentit. Esta adossat a la 
calçada nord separat per una senyalització amb petites balises i doble línia continua de 
50 cm d’amplada en total.  
L’obra, per aquesta part, comença justa al límit del carril bici. 
 

OBJECTE DE LA CONSTRUCCIÓ 
 

L’idea de la continuació del carril bici és connectar la zona nord-est de Cardedeu amb 
la zona d’espais verds del sud-oest del municipi. Així, s’enllaça la part més edificada 
del municipi amb el Passeig de la riera de Cànoves i el Parc dels Pinetons. 
D’aquesta manera s’enllaça la població amb l’inici d’una zona verda i d’esbarjo amb la 
naturalesa cap als camps i boscos annexes al sud-oest de Cardedeu. 
 
L’altre gran motiu és la continuació del que era un carril bici “inacabat” al mig del poble. 
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CARACTERÍSTIQUES I GEOMETRIA DEL CARRIL BICI 
 

Característiques  

 
Segons el Manual per el disseny de vies ciclistes a Catalunya del Departament de 
Política Territorial i Obras Publiques de la Generalitat és classifica aquest tipus de via 
ciclista com a carril bici, per estar adossat a la calçada no segregada del tràfic. 
Les característiques d’un carril bici són: 
 

 És una via d’us exclusiu per a bicicletes. 

 Ha d’estar diferenciada de la circulació per marques vials delimitadores. 

 Es indicat per a vies amb velocitats reduïdes i poca circulació de vehicles 
pesats. 

 No es recomanable per altres transports amb rodes com patins ,etc..  

 No crear rampes amb gran pendent, no superar el 10 % de pendent. 

 No crear inclinacions transversal majors a un 2 %. 
 

Geometria  

 
L’espai útil d’un ciclista esta definit en 1 metre ( 60 cm manillar i 40 cm dels braços i 
cames). A partir d’aquí és dimensionen les amplades. En la següent taula veiem els 
amples  mínims i recomanables: 
 

 
 

 
Per aquesta via es recomanable 2,5 metres d’amplada total.  
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En el present projecte el carril bici serà de 2,70 metres d’amplada total, cada carril de 
circulació tindrà 1,1 metres d’amplada més 0,5 metres de senyalització al costat de la 
calçada. 
La longitud total del carril bici en aquest tram es de 170 metres. 
Atenció: existeix un tram de 13,5 metres de longitud en el qual les distàncies mínimes 
d’amples de carril bici i de calçada no es respectaven. 
La solució ha aquest problema es la reducció en aquest tram a un sol carril per a les 
bicicletes ( en comptes dels dos ).  
Per aquesta raó s’implanta una senyalització de pas prioritari per al carril bici. El carril 
amb prioritat de pas en aquest tram es el de sentit nord-est ( carril mes proper a la 
calçada),perquè es on pot existir mes perill ja que circula en sentit oposat al dels 
cotxes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 13                                                                                                                                                     CARRIL BICI 

  

 

6  PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 
CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

EXPLANADA I PAVIMENT 
 

EXPLANADA  

 
En relació a l’explanada, per a carrils bici es recomana un material amb 
classificació mínima de ADECUADO segons el PG-3 i amb una gruix de 50 cm. 
En aquest projecte es farà una explanada del propi material de l’excavació de 50 
cm, compactada i regularitzada. 
 

PAVIMENT 

 
El paviment conté la capa de tràfic. El gruix de les capes pot variar en funció del 
tipus i volum de tràfic. Aquest paviment serà de tipus paviment bituminós en calent 
sobre capa de material granular. 
El paviment consistirà en: 
 

 Una capa de de mescla bituminosa en calent AC16 surf D de 5 cm  

 Una capa de 30 cm de tot-ú artificial compactada 

 Explanada anteriorment descrita de material de la pròpia excavació. 
 

Per als trams de creuament de carrers s’utilitzarà mescla bituminosa amb addicció 
d’òxid de ferro, que donen un color vermell. 
Per als trams previs a creuaments de carrers s’utilitzarà una mescla bituminosa 
amb addicció de crom, que dona un color verd. 

 
 

SENYALITZACIÓ   
 
La senyalització d’un carril bici ha de diferenciar clarament la via ciclista de la zona 
de vianants o calçada. 
Elements de senyalització horitzontal: 
 

 El carril bici anirà diferenciat de la calçada per una senyalització horitzontal 
de doble línia continua amb petites balises reflectants col·locades entre les 
dues línies continues amb una separació longitudinal entre balises de 1,5 
metres i un ample entre línies continues de 50 cm. 

 Línia continua per diferenciar-ho amb la vorera s’utilitzarà. 

 Línia discontinua per diferenciar els dos carrils del via ciclista. 

 Senyal de símbol bicicleta sobre el carril bici 

 Senyal de cedeix el pas sobre el carril bici 
 

El color de les marques blanques serà el B-118 de la norma UNE 48 103 del 
tipus reflectant. 

 
 
Elements de senyalització vertical: 

 Senyal avis carril bici  

 Senyal tram amb prioritat de pas 
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Projecte Eduard Corbella

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/01/14 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €

A0124000 H Oficial 1a ferrallista. 19,83000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,21000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 32,96000 €

A0134000 H Ajudant ferrallista. 17,61000 €

A013H000 H Ajudant electricista 14,79000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €

A013N000 H Ajudant obra pública. 17,61000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €

A0140000 h Manobre 19,47000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C1311110 H Pala carregadora petita, sobre pneumàtics. 39,51000 €

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 40,68000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 97,13000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315020 H Retroexcavadora, de mida mitjana 42,46000 €

C1315B20 H Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon. 55,31000 €

C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 46,15000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 H Picó vibrant duplex de 1300 kg 10,81000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,80000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €

C1501700 H Camió per a transport de 7t. 27,63000 €

C1501800 H Camio de 12 t 27,61000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 36,89000 €

C1503000 H Camió grua 39,63000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €

C1504R00 H Camió cistella de 10m d'alçaria com a màxim. 30,31000 €

C150S010 H Grua lleugera de 5 cv 0,81000 €

C150Z100 M3 Cànon manteniment abocador i abocament de terres i runes. 2,73000 €

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic. 24,31000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,69000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,62000 €

C2005000 H Regle vibratori. 4,17000 €

CR221221 h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV) de potència, amb equip subsolador amb
2 braços i d'una amplària de treball <= 1,5 m

36,08000 €

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 4,04000 €

CRE23000 h Motoserra 3,11000 €

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 21,79000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,66000 €

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters. 16,31000 €

B0321000 M3 Sauló sense garbellar. 14,95000 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 18,00000 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 19,31000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,64000 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 17,50000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0552420 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 0,27000 €

B0552620 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecl-1 0,31000 €

B0606220 M3 Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm. 39,74000 €

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

57,38000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,93000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

55,93000 €

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

55,05000 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

53,67000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,31000 €

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

30,48000 €

B0710150FA36 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons de
gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

160,00000 €

B0A31000 Kg Clau acer 0,94000 €

B0B34133 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 c,, d:5-5 mm, b 500 t, 6x2,2 m, segons
une 36092

1,69000 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos. 0,35000 €

B0D61170 M3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9cm de diàmetre i de 2 a 25m d'alçària, per a 30 usos. 7,26000 €

B0F1D2A1 U Maó calat de 29x14x10cm, per revestir 0,20000 €

B2R11100 M3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d´excavació i moviments de terres 1,50000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B89ZV010 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments 6,85000 €

B96517D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

3,78000 €
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B96617D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

17,64000 €

B97526E1 u Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles 0,83000 €

B9851500 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 7,51000 €

B9912D10 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat 9,11000 €

B991A121 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 120x120 cm i 96 cm de diàmetre interior, amb anella de fosa
d'alumini de dos mòduls, de 96 cm de diàmetre exterior i 75 cm de diàmetre interior

312,00000 €

B993R345 u Tapa circular per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
de quatre mòduls, de 125 cm de diàmetre exterior i 80 cm de diàmetre interior, amb bastiment

178,80000 €

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 14,36000 €

B9F16100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior 17,95000 €

B9FA6471 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu alt

21,36000 €

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu alt

23,08000 €

B9FAC8C1 m2 Llosa de formigó per a paviments de 120x80 cm i 12 cm de gruix, de forma rectangular, acabat
amb textura pètria, preu alt

34,04000 €

B9H11132 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

52,36000 €

B9H11231 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

53,77000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBC1A275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a les dues cares,
inclosos elements de fixació

6,70000 €

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 70,24000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 78,11000 €

BBM1BBL2 u Placa d'orientació o situació, de 30x145 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 133,23000 €

BBM1EN32 u Placa complementària, de 85x17 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 62,75000 €

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 13,87000 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 76 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

49,25000 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini

38,88000 €

BD1BU011 U Marc i reja fabricada de fundición dúctil, según norma une 36-118-73, tipus impu de la casa benito
o equivalent, de longitud externa del marc de 835 x 335 mm., altura del marc de 35mm., pas lliure
de 720 x 220 mm. i longitud de reixa de 755 x 250. amb separació entre barrots de 20 mm.
superficie d'absorció de 9 dm2. reixa amb articulació lateral antirrobatori. inclou canaló lateral que
assegura una major absorció a la zona de la vorada. superficie metàl·lica antilliscant. inclou revestit
amb pintura negra.

136,57000 €

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre 0,67000 €

BD78E380 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica

34,18000 €

BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

10,49000 €

BDDZV001 U Graó per a pou de resgistre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes. 3,61000 €

BDDZV005 U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil de diàmetre 70 cm i 165 kg de pes, tipus
ajuntament de barcelona amb càrrega de trencament superior a 40t segons les normes une
41-300-87 i en-124.

79,12000 €
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BDK214C5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis 19,93000 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis 45,22000 €

BDKZHEB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

44,77000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

76,10000 €

BFB17400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,71000 €

BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

5,96000 €

BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,04000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BFYG1GF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 600 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

3,32000 €

BG146C01J1X4 u Armari de distribució per a muntatge encastat amb porta transparent, de 1 fila i 14 mòduls DIN, de
dimensions 375x350x108 mm, Simon 68, ref. 68921-31 de la serie Armaris de distribució per a
encastar de SIMON

61,93000 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,26000 €

BG312560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

6,19000 €

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

BGD21110 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,2 m2 de superfície i de 2 mm de
gruix

37,38000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,40000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,04000 €

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

213,52000 €

BHQ32960 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 100 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip

135,66000 €

BHQ32G50 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 250 W, de forma rectangular, tancat

140,30000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,85000 €

BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta 20,04000 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 0,42000 €

BJSA0015 u Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de reg 249,51000 €

BN7615A0 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb
cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 2 bar

49,85000 €

BQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul, de
2,2 m de llargària, amb 1 respatller de fusta i estructura de planxa d'acer, per a col·locar amb
fixacions mecàniques

906,98000 €

BQ221030 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació
encastada

165,87000 €

BQZ52241 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN 10088-1,
amb capacitat per a 4 bicicletes, per a col·locació superficial

1.165,58000 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

35,33000 €
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BR42482B u Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

260,03000 €

BR491455 u Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l 6,70000 €

BR4GKB17 u Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 2 l 3,00000 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 5,33000 €

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària 4,27000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,36000 €
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D060M022 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 calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 73,00000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,15000 = 18,13500

Subtotal: 18,13500 18,13500

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

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 103,30000 = 15,49500

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

Subtotal: 53,39100 53,39100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18135

COST DIRECTE 72,99885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,99885

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 78,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,15000 = 18,13500

Subtotal: 18,13500 18,13500

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

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

0,150      x 103,30000 = 15,49500

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

1,550      x 19,64000 = 30,44200

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,66000 = 12,77900

Subtotal: 58,94100 58,94100
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18135

COST DIRECTE 78,54885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,54885

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 78,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

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

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,18000 = 31,26340

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 57,33840 57,33840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150

COST DIRECTE 78,92890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,92890

D0701821 M3 Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l.

Rend.: 1,000 85,89000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

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 103,30000 = 39,25400

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters. 1,520      x 16,31000 = 24,79120

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 64,29520 64,29520

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,000 %  s 20,15000 = 0,20150
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Subtotal: 0,20150 0,20150

COST DIRECTE 85,88570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,88570

D0B34135 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 15x15 cm
d: 5 - 5 mm b 500 t 6x2,2 m, segons une 36092

Rend.: 1,000 2,01000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista. 0,004 /R x 19,83000 = 0,07932

A0134000 H Ajudant ferrallista. 0,004 /R x 17,61000 = 0,07044

Subtotal: 0,14976 0,14976

Materials

B0B34133 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 c,, d:5-5 mm, b 500 t, 6x2,2 m, segons une
36092

1,100      x 1,69000 = 1,85900

Subtotal: 1,85900 1,85900

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,000 %  s 0,15000 = 0,00150

Subtotal: 0,00150 0,00150

COST DIRECTE 2,01026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,01026
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P-1 B966UVF8 ml vorada jardi taulo Rend.: 1,000 44,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 BAIXATENSIO u Estudi baixa tensió realitzat per FECSA ENDESA Rend.: 1,000 17.985,48 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 BAIXATENSIO1 u Estudi baixa tensio realizat per FECSA ENDESA.
Treballs nova xarxa a instal·lar

Rend.: 1,000 53.174,95 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 CONT u Contenidors de deixalles municipals Rend.: 1,000 500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 CONTP u Contenidor de deixalles organiques Rend.: 1,000 200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 CONTROL U CONTROL DE QUALITAT Rend.: 1,000 7.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 E0012CAT U Cata de comprovació de serveis de dimensions a
decidir per la d.f., amb mitjas manuals, inclós la
demolició de paviment, excavació i rebliment amb
terres d'aportació externa, càrrega i transport del
material sobrant a l'abocador i protecció de les foses
obertes, a executar segons criteri de la direcció
facultativa.

Rend.: 1,000 270,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-8 ESS U ESTUDI SEGURETAT I SALUT Rend.: 1,000 20.712,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-9 F2192B02 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 50,00000 = 1,32500

Subtotal: 1,32500 1,32500

COST DIRECTE 1,32500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32500

P-10 F2194H15 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
terra, de fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 /R x 68,31000 = 6,83100

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,030 /R x 50,00000 = 1,50000

Subtotal: 8,33100 8,33100

COST DIRECTE 8,33100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,33100
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P-11 F2194XJ5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 10,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,037 /R x 50,00000 = 1,85000

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,120 /R x 68,31000 = 8,19720

Subtotal: 10,04720 10,04720

COST DIRECTE 10,04720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,04720

P-12 F21B1301 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 2
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 19,47000 = 3,11520

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

Subtotal: 4,28020 4,28020

Maquinària

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,0225 /R x 97,13000 = 2,18543

Subtotal: 2,18543 2,18543

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06420

COST DIRECTE 6,52983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52983

P-13 F21CV042 U Desmuntatge de bàcul de qualsevol tipus, suport i
part proporcional de linia elèctrica, càrrega sobre
camió i transport al lloc indicat per la d.f.

Rend.: 0,466 225,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 41,78112

A013H000 H Ajudant electricista 1,150 /R x 14,79000 = 36,49893

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,150 /R x 24,08000 = 59,42489

Subtotal: 137,70494 137,70494

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10m d'alçaria com a màxim. 0,120 /R x 30,31000 = 7,80515

C1503000 H Camió grua 0,120 /R x 39,63000 = 10,20515

C1501700 H Camió per a transport de 7t. 1,150 /R x 27,63000 = 68,18562

Subtotal: 86,19592 86,19592

Materials

B2R11100 M3 Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de
residus d´excavació i moviments de terres

1,000      x 1,50000 = 1,50000
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Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 225,40086
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,40086

P-14 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 51,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 6,76300 6,76300

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,350 /R x 68,31000 = 23,90850

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,400 /R x 42,27000 = 16,90800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,085 /R x 50,00000 = 4,25000

Subtotal: 45,06650 45,06650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10145

COST DIRECTE 51,93095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,93095

P-15 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,15000 = 3,02250

Subtotal: 3,02250 3,02250

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 16,58000 = 1,24350

Subtotal: 1,24350 1,24350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04534

COST DIRECTE 4,31134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,31134

P-16 F21Q4102 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre
o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,036 /R x 50,00000 = 1,80000

Subtotal: 1,80000 1,80000

COST DIRECTE 1,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80000

P-17 F21QCV09 U Arrancada i desmuntatge d'elements de mobiliari urbà
de qualsevol tipus, inclou càrrega sobre camió i
transport al lloc indicat per la df.

Rend.: 1,000 12,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,47000 = 2,33640

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,30000 = 5,82500

Subtotal: 8,16140 8,16140

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,250 /R x 16,58000 = 4,14500

Subtotal: 4,14500 4,14500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 2,500 %  s 8,16160 = 0,20404

Subtotal: 0,20404 0,20404

COST DIRECTE 12,51044
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,51044

P-18 F21QX000 u Arrencada de senyals Rend.: 1,000 10,82 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-19 F221V005 M3 Excavació de caixa de pavimentació, en qualsevol
tipus de terreny, amb mitjans mecanics. inclosos els
treballs de refí i compactació del fons de la caixa i
drenatge provisional de la plataforma durant els
treballs.

Rend.: 1,000 4,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H Camio de 12 t 0,068 /R x 27,61000 = 1,87748

C1311110 H Pala carregadora petita, sobre pneumàtics. 0,068 /R x 39,51000 = 2,68668

Subtotal: 4,56416 4,56416

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 4,56416
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,56416

P-20 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 13,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,201 /R x 19,47000 = 3,91347

Subtotal: 3,91347 3,91347

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,193 /R x 50,00000 = 9,65000

Subtotal: 9,65000 9,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05870

COST DIRECTE 13,62217
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,62217

P-21 F2226A22 M3 Excavació de rasa en terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat. inclós part proporcional d'entibacions i
treballs manuals en cas necessari.

Rend.: 1,000 15,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,020 /R x 23,30000 = 0,46600

Subtotal: 0,66070 0,66070

Maquinària

C1315B20 H Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon. 0,194 /R x 55,31000 = 10,73014

Subtotal: 10,73014 10,73014

Materials

B0D61170 M3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9cm de diàmetre i de 2 a
25m d'alçària, per a 30 usos.

0,180      x 7,26000 = 1,30680

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos. 6,100      x 0,35000 = 2,13500

B0A31000 Kg Clau acer 0,170      x 0,94000 = 0,15980

Subtotal: 3,60160 3,60160

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,500 %  s 0,66067 = 0,00991

Subtotal: 0,00991 0,00991
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COST DIRECTE 15,00235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,00235

P-22 F222S001 M3 Excavacio de pou aïllat, amb mitjans manuals,
incloses les feines d'extracció i càrrega manual.
amidament sobre perfil i en presència de serveis.

Rend.: 1,000 17,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,357 /R x 20,15000 = 7,19355

A0140000 h Manobre 0,357 /R x 19,47000 = 6,95079

Subtotal: 14,14434 14,14434

Maquinària

C150S010 H Grua lleugera de 5 cv 0,179 /R x 0,81000 = 0,14499

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,179 /R x 16,58000 = 2,96782

Subtotal: 3,11281 3,11281

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,000 %  s 14,14400 = 0,14144

Subtotal: 0,14144 0,14144

COST DIRECTE 17,39859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,39859

P-23 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 4,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 20,15000 = 2,21650

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 19,47000 = 1,26555

Subtotal: 3,48205 3,48205

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 8,67000 = 0,95370

Subtotal: 0,95370 0,95370

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05223

COST DIRECTE 4,48798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48798

P-24 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa, amb compactació
del 95% pm

Rend.: 1,000 2,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,044 /R x 20,15000 = 0,88660

A0140000 h Manobre 0,063 /R x 19,47000 = 1,22661
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Subtotal: 2,11321 2,11321

Maquinària

C133A030 H Picó vibrant duplex de 1300 kg 0,044 /R x 10,81000 = 0,47564

Subtotal: 0,47564 0,47564

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,500 %  s 2,11333 = 0,03170

Subtotal: 0,03170 0,03170

COST DIRECTE 2,62055
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62055

P-25 F227T00F M2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb
compactacio del 95% pm

Rend.: 1,551 0,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 66,20000 = 0,46950

C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,010 /R x 46,15000 = 0,29755

Subtotal: 0,76705 0,76705

COST DIRECTE 0,76705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76705

P-26 F2285R00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 41,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,15000 = 4,03000

Subtotal: 4,03000 4,03000

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 8,67000 = 1,73400

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,00000 = 3,00000

Subtotal: 4,73400 4,73400

Materials

B0322000 m3 Sauló garbellat 1,800      x 18,00000 = 32,40000

Subtotal: 32,40000 32,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06045

COST DIRECTE 41,22445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,22445
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P-27 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa, amb sòls tolerables,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant amb compactació del 95 % pm

Rend.: 1,000 11,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 20,15000 = 4,43300

Subtotal: 4,43300 4,43300

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora, de mida mitjana 0,100 /R x 42,46000 = 4,24600

C133A030 H Picó vibrant duplex de 1300 kg 0,220 /R x 10,81000 = 2,37820

Subtotal: 6,62420 6,62420

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,500 %  s 4,43333 = 0,06650

Subtotal: 0,06650 0,06650

COST DIRECTE 11,12370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,12370

P-28 F228AH00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant

Rend.: 1,000 40,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 20,15000 = 1,61200

Subtotal: 1,61200 1,61200

Maquinària

C133A030 H Picó vibrant duplex de 1300 kg 0,080 /R x 10,81000 = 0,86480

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,097 /R x 50,00000 = 4,85000

Subtotal: 5,71480 5,71480

Materials

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 19,31000 = 32,82700

Subtotal: 32,82700 32,82700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02418

COST DIRECTE 40,17798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,17798

P-29 F2421260 M3 Càrrega i transport de terres i runa dins de l'obra,
carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a
la càrrega, amb dumper

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H Camio de 12 t 0,045 /R x 27,61000 = 1,24245

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 0,033 /R x 40,68000 = 1,34244
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Subtotal: 2,58489 2,58489

COST DIRECTE 2,58489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58489

P-30 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 3,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7t. 0,045 /R x 27,63000 = 1,24335

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,022 /R x 86,18000 = 1,89596

Subtotal: 3,13931 3,13931

COST DIRECTE 3,13931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13931

P-31 F242S267 M3 Càrrega mecànica i transport de terres, runes i
residus de la construcció, amb camió de 12t, fins a
abocador mixte, autoritzat. inclos canon d'abocament
i manteniment de l'abocador.

Rend.: 1,000 5,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C150Z100 M3 Cànon manteniment abocador i abocament de terres i
runes.

0,880 /R x 2,73000 = 2,40240

C1501800 H Camio de 12 t 0,059 /R x 27,61000 = 1,62899

C1311120 H Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 0,029 /R x 40,68000 = 1,17972

Subtotal: 5,21111 5,21111

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,000 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 5,21111
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21111

P-32 F2441230 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials dins de l'obra amb, amb camió
de fins a 7 t

Rend.: 1,000 2,40 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-33 F2R35065 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H Camio de 12 t 0,058 /R x 27,61000 = 1,60138



Projecte Eduard Corbella

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/01/14 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,60138 1,60138

COST DIRECTE 1,60138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60138

P-34 F2R45033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 3,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,022 /R x 86,18000 = 1,89596

C1501700 H Camió per a transport de 7t. 0,045 /R x 27,63000 = 1,24335

Subtotal: 3,13931 3,13931

COST DIRECTE 3,13931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13931

P-35 F921201F M3 Suministre i col.locació de subbase de tot-u artificial
amb estesa i piconatge del material al 95% del pm

Rend.: 1,000 25,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 0,97350 0,97350

Maquinària

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 36,89000 = 0,92225

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 66,20000 = 1,98600

C1331100 H Motoanivelladora, de mida petita 0,035 /R x 46,15000 = 1,61525

Subtotal: 4,52350 4,52350

Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 17,50000 = 20,12500

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 20,18750 20,18750

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,500 %  s 0,97333 = 0,01460

Subtotal: 0,01460 0,01460

COST DIRECTE 25,69910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,69910

P-36 F936CV01 M3 Base de formigó de resistència 20 n/mm2 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20mm abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat.

Rend.: 1,000 54,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

Subtotal: 12,25650 12,25650

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori. 0,150 /R x 4,17000 = 0,62550

Subtotal: 0,62550 0,62550

Materials

B0606220 M3 Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20mm.

1,050      x 39,74000 = 41,72700

Subtotal: 41,72700 41,72700

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,000 %  s 12,25700 = 0,12257

Subtotal: 0,12257 0,12257

COST DIRECTE 54,73157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,73157

P-37 F96517D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000 22,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,47000 = 9,15090

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 23,30000 = 5,35900

Subtotal: 14,50990 14,50990

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

0,0726      x 55,05000 = 3,99663

B96517D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

1,050      x 3,78000 = 3,96900

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

0,0021      x 30,48000 = 0,06401

Subtotal: 8,02964 8,02964

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21765

COST DIRECTE 22,75719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,75719
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P-38 F96617D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000 39,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,493 /R x 19,47000 = 9,59871

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 23,30000 = 6,75700

Subtotal: 16,35571 16,35571

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

0,0737      x 55,05000 = 4,05719

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

0,0021      x 30,48000 = 0,06401

B96617D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

1,050      x 17,64000 = 18,52200

Subtotal: 22,64320 22,64320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24534

COST DIRECTE 39,24425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,24425

P-39 F97546EA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de
40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb
morter

Rend.: 1,000 21,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,30000 = 10,48500

Subtotal: 19,24650 19,24650

Materials

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

0,001      x 103,30000 = 0,10330

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 33,31000 = 0,20985

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,25000 = 0,00125

B97526E1 u Peça de formigó de 40x20 cm i 8 cm de gruix mitjà,
per a rigoles

2,500      x 0,83000 = 2,07500

Subtotal: 2,38940 2,38940
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28870

COST DIRECTE 21,92460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,92460

P-40 F985150TFA36 m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm,
col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
30 a 35 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Article:
ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

Rend.: 1,000 33,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 23,30000 = 6,29100

A0140000 h Manobre 0,603 /R x 19,47000 = 11,74041

Subtotal: 18,03141 18,03141

Materials

B9851500 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm 1,050      x 7,51000 = 7,88550

B0710150FA t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en
tancaments o zonas humides de maons de gran
format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM

0,0021      x 160,00000 = 0,33600

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,1375      x 53,67000 = 7,37963

Subtotal: 15,60113 15,60113

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27047

COST DIRECTE 33,90301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,90301

P-41 F9915345 u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4
peces de morter de ciment de 113x20x7 cm, amb un
cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment
blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió

Rend.: 1,000 65,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,47000 = 9,34560

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 23,30000 = 11,18400

Subtotal: 20,52960 20,52960

Materials

B9912D10 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de
113x20x7 cm, amb un cantell bisellat

4,080      x 9,11000 = 37,16880

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 33,31000 = 0,06995

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i

0,130      x 55,05000 = 7,15650
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grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

Subtotal: 44,39525 44,39525

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30794

COST DIRECTE 65,23279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,23279

P-42 F991A121 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó
armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 120x120 cm i 96 cm de
diàmetre interior, col·locat sobre base de formigó i
amb anella de fosa d'alumini de dos mòduls, de 96
cm de diàmetre exterior i 75 cm de diàmetre interior,
col·locada recolzada sobre marc perimetral

Rend.: 1,000 340,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

Subtotal: 21,38500 21,38500

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120      x 55,93000 = 6,71160

B991A121 u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó
armat, de color gris granític amb acabat decapat i
hidrofugat, de dos mòduls, de 120x120 cm i 96 cm de
diàmetre interior, amb anella de fosa d'alumini de dos
mòduls, de 96 cm de diàmetre exterior i 75 cm de
diàmetre interior

1,000      x 312,00000 = 312,00000

Subtotal: 318,71160 318,71160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32078

COST DIRECTE 340,41738
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 340,41738

P-43 F991R345 u Tapa circular per a escocell, de fosa dúctil, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
quatre mòduls, de 125 cm de diàmetre exterior i 80
cm de diàmetre interior, recolzada sobre bastiment
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 193,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 19,47000 = 7,39860

Subtotal: 14,38860 14,38860

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,008      x 33,31000 = 0,26648

B993R345 u Tapa circular per a escocell, de fosa dúctil, amb
protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de
quatre mòduls, de 125 cm de diàmetre exterior i 80

1,000      x 178,80000 = 178,80000
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cm de diàmetre interior, amb bastiment

Subtotal: 179,06648 179,06648

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21583

COST DIRECTE 193,67091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,67091

P-44 F9ESPECIAL m2 Paviment especial invidents de panot podotactil Rend.: 1,000 33,70 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 F9F1511B m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter de
ciment 1:4

Rend.: 1,000 33,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 20,15000 = 0,40300

A0140000 h Manobre 0,435 /R x 19,47000 = 8,46945

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,325 /R x 23,30000 = 7,57250

Subtotal: 16,44495 16,44495

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 8,67000 = 0,17340

Subtotal: 0,17340 0,17340

Materials

D0701821 M3 Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l.

0,0105      x 85,88570 = 0,90180

B9F15100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu superior

1,020      x 14,36000 = 14,64720

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 18,77000 = 0,86342

Subtotal: 16,41242 16,41242

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24667

COST DIRECTE 33,27744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,27744

P-46 F9F1611B m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter de
ciment 1:4

Rend.: 1,000 37,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,340 /R x 23,30000 = 7,92200

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 20,15000 = 0,40300

A0140000 h Manobre 0,455 /R x 19,47000 = 8,85885

Subtotal: 17,18385 17,18385
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Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 8,67000 = 0,17340

Subtotal: 0,17340 0,17340

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 18,77000 = 0,86342

D0701821 M3 Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l.

0,0105      x 85,88570 = 0,90180

B9F16100 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 10 cm de gruix, preu superior

1,020      x 17,95000 = 18,30900

Subtotal: 20,07422 20,07422

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25776

COST DIRECTE 37,68923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,68923

P-47 F9F5TE0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular
60x 40 cm i 7 cm de gruix, preu alt , col·locats amb
morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Rend.: 1,000 50,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 23,30000 = 16,31000

Subtotal: 23,12450 23,12450

Materials

B9FA6471 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 7 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu alt

1,050      x 21,36000 = 22,42800

D0701821 M3 Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l.

0,0504      x 85,88570 = 4,32864

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 18,77000 = 0,31909

Subtotal: 27,07573 27,07573

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34687

COST DIRECTE 50,54710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,54710

P-48 F9F5TH0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular
60x 40 cm i 8 cm de gruix, preu alt , col·locats amb
morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Rend.: 1,000 52,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 23,30000 = 16,31000

Subtotal: 23,12450 23,12450
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Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 18,77000 = 0,31909

D0701821 M3 Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l.

0,0504      x 85,88570 = 4,32864

B9FA6481 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu alt

1,050      x 23,08000 = 24,23400

Subtotal: 28,88173 28,88173

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34687

COST DIRECTE 52,35310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,35310

P-49 F9F5TP0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular
120x 80 cm i 12 cm de gruix, preu alt , col·locats amb
morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina

Rend.: 1,000 63,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,47000 = 6,81450

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 23,30000 = 16,31000

Subtotal: 23,12450 23,12450

Materials

B9FAC8C1 m2 Llosa de formigó per a paviments de 120x80 cm i 12
cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu alt

1,050      x 34,04000 = 35,74200

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 18,77000 = 0,31909

D0701821 M3 Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l.

0,0504      x 85,88570 = 4,32864

Subtotal: 40,38973 40,38973

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34687

COST DIRECTE 63,86110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,86110

P-50 F9H11132 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin G 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 56,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

Subtotal: 2,11712 2,11712

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
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C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H11132 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000      x 52,36000 = 52,36000

Subtotal: 52,36000 52,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 56,56942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,56942

P-51 F9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 57,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442

Subtotal: 2,11712 2,11712

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H11231 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 53,77000 = 53,77000

Subtotal: 53,77000 53,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 57,97942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,97942

P-52 F9J1V010 M2 Reg d'imprimació amb emulsió catiònica i neteja del
ferm.

Rend.: 1,000 0,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 19,47000 = 0,05841

Subtotal: 0,05841 0,05841
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Maquinària

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic. 0,002 /R x 24,31000 = 0,04862

Subtotal: 0,04862 0,04862

Materials

B0552620 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecl-1 1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 0,31000 0,31000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,000 %  s 0,05800 = 0,00058

Subtotal: 0,00058 0,00058

COST DIRECTE 0,41761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41761

P-53 F9J1V015 M2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica i neteja del
ferm.

Rend.: 1,000 0,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,002 /R x 19,47000 = 0,03894

Subtotal: 0,03894 0,03894

Maquinària

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic. 0,001 /R x 24,31000 = 0,02431

Subtotal: 0,02431 0,02431

Materials

B0552420 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,000 %  s 0,03900 = 0,00039

Subtotal: 0,00039 0,00039

COST DIRECTE 0,33364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,33364

P-54 F9K5VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de
resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a
dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa
d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una
dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum,
neteja del ferm inclosa

Rend.: 1,000 11,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,360 /R x 20,15000 = 7,25400

Subtotal: 7,25400 7,25400

Materials

B89ZV010 kg Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a
tractament superficial de paviments

0,600      x 6,85000 = 4,11000



Projecte Eduard Corbella

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/01/14 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,11000 4,11000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18135

COST DIRECTE 11,54535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,54535

P-55 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,15000 = 2,01500

Subtotal: 2,01500 2,01500

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 10,69000 = 1,06900

Subtotal: 1,06900 1,06900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05038

COST DIRECTE 3,13438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13438

P-56 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,47000 = 0,07788

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310

Subtotal: 0,24098 0,24098

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0082      x 3,72000 = 0,03050

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0173      x 8,11000 = 0,14030

Subtotal: 0,17080 0,17080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00361

COST DIRECTE 0,56739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56739

P-57 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 19,47000 = 0,07788

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310

Subtotal: 0,24098 0,24098

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,72000 = 0,09486

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 8,11000 = 0,40550

Subtotal: 0,50036 0,50036

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00361

COST DIRECTE 0,89695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89695

P-58 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 2,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,63740 0,63740

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,010 /R x 29,06000 = 0,29060

Subtotal: 0,29060 0,29060

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1255      x 8,11000 = 1,01781

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0632      x 3,72000 = 0,23510

Subtotal: 1,25291 1,25291

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00956

COST DIRECTE 2,19047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19047

P-59 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,008 /R x 19,47000 = 0,15576

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,30000 = 0,39610
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Subtotal: 0,55186 0,55186

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,008 /R x 29,06000 = 0,23248

Subtotal: 0,23248 0,23248

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,100      x 3,72000 = 0,37200

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1999      x 8,11000 = 1,62119

Subtotal: 1,99319 1,99319

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00828

COST DIRECTE 2,78581
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78581

P-60 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 9,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 23,30000 = 1,95720

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,47000 = 0,81774

Subtotal: 2,77494 2,77494

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 29,06000 = 1,22052

Subtotal: 1,22052 1,22052

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 8,11000 = 4,05338

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963

Subtotal: 4,98301 4,98301

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04162

COST DIRECTE 9,02009
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,02009

P-61 FBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 83,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360

Subtotal: 7,60920 7,60920

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10m d'alçaria com a màxim. 0,170 /R x 30,31000 = 5,15270
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Subtotal: 5,15270 5,15270

Materials

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 70,24000 = 70,24000

Subtotal: 70,24000 70,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414

COST DIRECTE 83,11604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,11604

P-62 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 61,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360

Subtotal: 7,60920 7,60920

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10m d'alçaria com a màxim. 0,170 /R x 30,31000 = 5,15270

Subtotal: 5,15270 5,15270

Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 48,29000 = 48,29000

Subtotal: 48,29000 48,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414

COST DIRECTE 61,16604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,16604

P-63 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 90,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,08000 = 4,09360

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 20,68000 = 3,51560

Subtotal: 7,60920 7,60920

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10m d'alçaria com a màxim. 0,170 /R x 30,31000 = 5,15270

Subtotal: 5,15270 5,15270

Materials

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 78,11000 = 78,11000

Subtotal: 78,11000 78,11000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11414

COST DIRECTE 90,98604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,98604

P-64 FBB21741 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 30x145 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Rend.: 1,000 152,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,2545 /R x 24,08000 = 6,12836

A013M000 h Ajudant muntador 0,2545 /R x 20,68000 = 5,26306

Subtotal: 11,39142 11,39142

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10m d'alçaria com a màxim. 0,2545 /R x 30,31000 = 7,71390

Subtotal: 7,71390 7,71390

Materials

BBM1BBL2 u Placa d'orientació o situació, de 30x145 cm amb
làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 133,23000 = 133,23000

Subtotal: 133,23000 133,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17087

COST DIRECTE 152,50619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,50619

P-65 FBB31820 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat de 85x17 cm, fixada al senyal

Rend.: 1,000 73,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1369 /R x 24,08000 = 3,29655

A013M000 h Ajudant muntador 0,1369 /R x 20,68000 = 2,83109

Subtotal: 6,12764 6,12764

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10m d'alçaria com a màxim. 0,1369 /R x 30,31000 = 4,14944

Subtotal: 4,14944 4,14944

Materials

BBM1EN32 u Placa complementària, de 85x17 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 62,75000 = 62,75000

Subtotal: 62,75000 62,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09191

COST DIRECTE 73,11899
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,11899
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P-66 FBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2
mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 19,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 3,11200 3,11200

Materials

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 13,87000 = 13,87000

D060M022 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 calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 72,99885 = 2,14617

Subtotal: 16,01617 16,01617

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04668

COST DIRECTE 19,17485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,17485

P-67 FD1AV010 U bastiment i tapa circular e fosa ductil per a pou de
registre amb marc octogonal no aparent, abatible i
amb tanca, amb junta de polietile anrisoroll i
antidesplaçament,amb sistema de bloqueig, pas lliure
de 600mm de diametre i classe d400 segons norma
UNE-EN 124, model Brio SR de NOrinco o
equivalent, col·locat amb morter

Rend.: 0,429 175,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,30000 = 54,31235

A013N000 H Ajudant obra pública. 1,000 /R x 17,61000 = 41,04895

Subtotal: 95,36130 95,36130

Materials

BDDZV005 U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil
de diàmetre 70 cm i 165 kg de pes, tipus ajuntament
de barcelona amb càrrega de trencament superior a
40t segons les normes une 41-300-87 i en-124.

1,000      x 79,12000 = 79,12000

Subtotal: 79,12000 79,12000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,500 %  s 95,36133 = 1,43042

Subtotal: 1,43042 1,43042

COST DIRECTE 175,91172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,91172
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P-68 FD1BU011 U Subministrament i col·locació de marc i reja fabricada
de fundición dúctil, según norma une 36-118-73, tipus
impu de la casa benito o equivalent, de longitud
externa del marc de 835 x 335 mm., altura del marc
de 35mm., pas lliure de 720 x 220 mm. i longitud de
reixa de 755 x 250. amb separació entre barrots de 20
mm. superficie d'absorció de 9 dm2. reixa amb
articulació lateral antirrobatori. inclou canaló lateral
que assegura una major absorció a la zona de la
vorada. superficie metàl·lica antilliscant. inclou
revestit amb pintura negra.

Rend.: 1,000 155,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 23,30000 = 9,78600

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 19,47000 = 8,17740

Subtotal: 17,96340 17,96340

Materials

BD1BU011 U Marc i reja fabricada de fundición dúctil, según norma
une 36-118-73, tipus impu de la casa benito o
equivalent, de longitud externa del marc de  835 x 335
mm., altura del marc de 35mm., pas lliure de 720 x
220 mm. i longitud de reixa de 755 x 250. amb
separació entre barrots de 20 mm. superficie
d'absorció de 9 dm2. reixa amb articulació  lateral
antirrobatori. inclou canaló lateral que assegura una
major absorció a la zona de la vorada. superficie
metàl·lica antilliscant. inclou revestit amb pintura
negra.

1,000      x 136,57000 = 136,57000

D0701821 M3 Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l.

0,010      x 85,88570 = 0,85886

Subtotal: 137,42886 137,42886

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,500 %  s 17,96333 = 0,26945

Subtotal: 0,26945 0,26945

COST DIRECTE 155,66171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,66171

P-69 FD5J524E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 134,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,395 /R x 23,30000 = 55,80350

A0140000 h Manobre 2,395 /R x 19,47000 = 46,63065

Subtotal: 102,43415 102,43415

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0945      x 78,92890 = 7,45878
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B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,25000 = 0,00375

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

0,0092      x 103,30000 = 0,95036

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

0,099      x 57,38000 = 5,68062

B0F1D2A1 U Maó calat de 29x14x10cm, per revestir 79,9995      x 0,20000 = 15,99990

Subtotal: 30,09341 30,09341

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,53651

COST DIRECTE 134,06407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,06407

P-70 FD75UC03 U Connexionat a xarxa de clavegueram o pou o
col.lector existent, amb mitjans manuals i/o mecànics.
s'inclouen els repassos amb morter m-40a, càrrega
manual i/o mecànica sobre camió i transport de runes
a l'abocador.

Rend.: 1,000 84,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,47000 = 38,94000

Subtotal: 62,58500 62,58500

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7t. 0,160 /R x 27,63000 = 4,42080

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,58000 = 16,58000

Subtotal: 21,00080 21,00080

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 78,92890 = 1,18393

Subtotal: 1,18393 1,18393

COST DIRECTE 84,76973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,76973

P-71 FD78E385 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 55,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,352 /R x 19,47000 = 6,85344

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,176 /R x 24,08000 = 4,23808

Subtotal: 11,09152 11,09152

Maquinària
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C1503000 H Camió grua 0,176 /R x 39,63000 = 6,97488

Subtotal: 6,97488 6,97488

Materials

BD78E380 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica

1,000      x 34,18000 = 34,18000

BFYG1GF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre
i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 3,32000 = 3,32000

Subtotal: 37,50000 37,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16637

COST DIRECTE 55,73277
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,73277

P-72 FD7F7575 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 11,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0176 /R x 24,08000 = 0,42381

A0140000 h Manobre 0,0176 /R x 19,47000 = 0,34267

Subtotal: 0,76648 0,76648

Materials

BD7F7570 m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

1,000      x 10,49000 = 10,49000

Subtotal: 10,49000 10,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01150

COST DIRECTE 11,26798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,26798

P-73 FD7RU001 U Neteja d'embornals, pous i clavegueres existents en
obres de reforma de clavegueram general.

Rend.: 1,000 760,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-74 FDB2742D U Solera de mitjà canya de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix mínim i de planta 1x1 m

Rend.: 1,000 31,06 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-75 FDD1A534 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 283,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,463 /R x 19,47000 = 106,36461
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 5,463 /R x 23,30000 = 127,28790

Subtotal: 233,65251 233,65251

Materials

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

0,0163      x 103,30000 = 1,68379

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,25000 = 0,00750

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,2603      x 78,92890 = 20,54519

B0F1D2A1 U Maó calat de 29x14x10cm, per revestir 119,952      x 0,20000 = 23,99040

Subtotal: 46,22688 46,22688

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,50479

COST DIRECTE 283,38418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,38418

P-76 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropilé armat, de
250x350x250mm i 3kg de pes, col.locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165l.

Rend.: 1,000 17,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

Subtotal: 12,83100 12,83100

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 78,92890 = 0,71036

BDDZV001 U Graó per a pou de resgistre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes.

1,000      x 3,61000 = 3,61000

Subtotal: 4,32036 4,32036

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,500 %  s 12,83133 = 0,19247

Subtotal: 0,19247 0,19247

COST DIRECTE 17,34383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,34383

P-77 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D=80 mm i
reblert de rasa amb terres seleccionades

Rend.: 1,000 4,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,010 /R x 23,30000 = 0,23300

A0150000 h Manobre especialista 0,083 /R x 20,15000 = 1,67245

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470
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Subtotal: 2,10015 2,10015

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,083 /R x 8,80000 = 0,73040

Subtotal: 0,73040 0,73040

Materials

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,26000 = 1,32300

Subtotal: 1,32300 1,32300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03150

COST DIRECTE 4,18505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,18505

P-78 FDK262D7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 70,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 23,30000 = 12,81500

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,47000 = 21,41700

Subtotal: 34,23200 34,23200

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,300 /R x 39,63000 = 11,88900

Subtotal: 11,88900 11,88900

Materials

BDK214C5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 19,93000 = 19,93000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0772      x 55,93000 = 4,31780

Subtotal: 24,24780 24,24780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51348

COST DIRECTE 70,88228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,88228

P-79 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 101,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 23,30000 = 12,81500
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A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,47000 = 21,41700

Subtotal: 34,23200 34,23200

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,400 /R x 39,63000 = 15,85200

Subtotal: 15,85200 15,85200

Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1008      x 55,93000 = 5,63774

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 45,22000 = 45,22000

Subtotal: 50,85774 50,85774

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51348

COST DIRECTE 101,45522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,45522

P-80 FDKZ0159 U Aixecament i enrasat a nova cota, segons ubicació
determinada per la d.f. de marc i tapa/reixa per pou o
arqueta de serveis.

Rend.: 1,000 55,08 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-81 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 62,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

Subtotal: 17,10800 17,10800

Materials

BDKZHEB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 44,77000 = 44,77000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 33,31000 = 0,17654

Subtotal: 44,94654 44,94654

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25662

COST DIRECTE 62,31116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,31116

P-82 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 95,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,30000 = 10,48500

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,47000 = 8,76150

Subtotal: 19,24650 19,24650

Materials

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 76,10000 = 76,10000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 33,31000 = 0,17654

Subtotal: 76,27654 76,27654

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28870

COST DIRECTE 95,81174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,81174

P-83 FDW5V010 U Desmuntatge d'embornal existent, enderroc parcial,
120cm de fondària del pou pluvial de 70x30cm,
realització d'una llosa armada de 15cm de gruix de
formigó de resistència 20m/mm2 i armat doble
150x150x5mm. reblert amb sauló en tongades de
25cm compactades fins a una densitat igual o
superior al 95% del proctor. acabat superior amb una
base de 20cm de formigó de resistència 20n/mm2 i
10cm d'asfalt en calent d'estructura densa tipus d per
a rodament. inclos tots els elements auxiliars per a la
realització dels treballs.

Rend.: 1,000 247,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,702 /R x 23,30000 = 109,55660

A0140000 h Manobre 5,486 /R x 19,47000 = 106,81242

Subtotal: 216,36902 216,36902

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,392 /R x 16,58000 = 6,49936

Subtotal: 6,49936 6,49936

Materials

D0B34135 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller me 15x15 cm
d: 5 - 5 mm b 500 t 6x2,2 m, segons une 36092

4,000      x 2,01026 = 8,04104

B0321000 M3 Sauló sense garbellar. 0,500      x 14,95000 = 7,47500

B0606220 M3 Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20mm.

0,150      x 39,74000 = 5,96100

Subtotal: 21,47704 21,47704

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d&#39;obra 1,500 %  s 216,36933 = 3,24554

Subtotal: 3,24554 3,24554
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COST DIRECTE 247,59096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,59096

P-84 FFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 10,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 20,68000 = 3,72240

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 24,08000 = 4,33440

Subtotal: 8,05680 8,05680

Materials

BFB17400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,71000 = 0,72420

BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 5,96000 = 1,78800

BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,04000 = 0,04000

Subtotal: 2,55220 2,55220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12085

COST DIRECTE 10,72985
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,72985

P-85 FG5 m Instal?lació dins la rasa, de dos conductes especials
homologats de 110mm, subministrats per la cia, amb
els corresponents separadors, inclòs el pas d'una
corda de nylon i el mandrilial a cada conducte

Rend.: 1,000 15,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-86 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,020 /R x 14,79000 = 0,29580

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,08000 = 0,79464

Subtotal: 1,09044 1,09044

Materials

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,26000 = 1,28520
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Subtotal: 1,28520 1,28520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01636

COST DIRECTE 2,39200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39200

P-87 FG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,040 /R x 14,79000 = 0,59160

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 24,08000 = 0,96320

Subtotal: 1,55480 1,55480

Materials

BG312560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 6,19000 = 6,31380

Subtotal: 6,31380 6,31380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02332

COST DIRECTE 7,89192
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,89192

P-88 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 6,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 24,08000 = 2,40800

A013H000 H Ajudant electricista 0,150 /R x 14,79000 = 2,21850

Subtotal: 4,62650 4,62650

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 1,67580 1,67580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06940

COST DIRECTE 6,37170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37170

P-89 FGD2111D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel
(calada), de superfície 0,2 m2, de 2 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000 47,97 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 24,08000 = 3,99728

A013H000 H Ajudant electricista 0,166 /R x 14,79000 = 2,45514

Subtotal: 6,45242 6,45242

Materials

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 4,04000 = 4,04000

BGD21110 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada), de 0,2 m2 de superfície i de 2 mm de gruix

1,000      x 37,38000 = 37,38000

Subtotal: 41,42000 41,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09679

COST DIRECTE 47,96921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,96921

P-90 FGD26C01J1X4 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i
metàl·lica amb porta, per a una filera de catorze
mòduls i encastada. Article: ref. 68921-31 de la serie
Armaris de distribució per a encastar de SIMON

Rend.: 1,000 64,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,08000 = 0,60200

A013H000 H Ajudant electricista 0,025 /R x 14,79000 = 0,36975

Subtotal: 0,97175 0,97175

Materials

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,40000 = 1,40000

BG146C01J u Armari de distribució per a muntatge encastat amb
porta transparent, de 1 fila i 14 mòduls DIN, de
dimensions 375x350x108 mm, Simon 68, ref.
68921-31 de la serie Armaris de distribució per a
encastar de SIMON

1,000      x 61,93000 = 61,93000

Subtotal: 63,33000 63,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01458

COST DIRECTE 64,31633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,31633

P-91 FHGAU010 u Armari de protecció i control d'enllumenat públic
d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, totalment
instal·lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge

Rend.: 1,000 2.795,66 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-92 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 335,36 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,08000 = 12,76240

A013H000 H Ajudant electricista 0,530 /R x 14,79000 = 7,83870

Subtotal: 25,46860 25,46860

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10m d'alçaria com a màxim. 0,530 /R x 30,31000 = 16,06430

C1503000 H Camió grua 0,530 /R x 39,63000 = 21,00390

Subtotal: 37,06820 37,06820

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341      x 55,93000 = 19,07213

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,85000 = 39,85000

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 213,52000 = 213,52000

Subtotal: 272,44213 272,44213

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38203

COST DIRECTE 335,36096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,36096

P-93 FHQ32964 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 100 W, de forma rectangular, tancat,
amb allotjament per a equip i muntat amb lira

Rend.: 1,000 169,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800

A013H000 H Ajudant electricista 0,350 /R x 14,79000 = 5,17650

Subtotal: 13,60450 13,60450

Materials

BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta

1,000      x 20,04000 = 20,04000

BHQ32960 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 100 W, de forma rectangular, tancat,
amb allotjament per a equip

1,000      x 135,66000 = 135,66000

Subtotal: 155,70000 155,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20407

COST DIRECTE 169,50857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,50857
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P-94 FHQ32G51 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 250 W, de forma rectangular, tancat i
acoblat al suport

Rend.: 1,000 159,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,483 /R x 14,79000 = 7,14357

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 24,08000 = 11,63064

Subtotal: 18,77421 18,77421

Materials

BHQ32G50 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 250 W, de forma rectangular, tancat

1,000      x 140,30000 = 140,30000

Subtotal: 140,30000 140,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28161

COST DIRECTE 159,35582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,35582

P-95 FJS5A614 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de
diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de
50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 10,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,68000 = 2,68840

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,08000 = 3,13040

Subtotal: 5,81880 5,81880

Materials

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 3,800      x 0,42000 = 1,59600

BD5A2600 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm
de diàmetre

3,800      x 0,67000 = 2,54600

Subtotal: 4,16600 4,16600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14547

COST DIRECTE 10,13027
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,13027

P-96 FJSA0015 u Cònsola de programació via radio connectable a
ordinador amb programa de gestió de reg

Rend.: 1,000 249,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJSA0015 u Cònsola de programació via radio connectable a
ordinador amb programa de gestió de reg

1,000      x 249,51000 = 249,51000
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Subtotal: 249,51000 249,51000

COST DIRECTE 249,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,51000

P-97 FN7615A2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 2 bar, roscada
a la canonada

Rend.: 1,000 69,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,375 /R x 26,91000 = 10,09125

A013P000 h Ajudant jardiner 0,375 /R x 23,89000 = 8,95875

Subtotal: 19,05000 19,05000

Materials

BN7615A0 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 2 bar

1,000      x 49,85000 = 49,85000

Subtotal: 49,85000 49,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28575

COST DIRECTE 69,18575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,18575

P-98 FQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2 m de
llargària, amb 1 respatller de fusta, i estructura de
planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 929,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

Subtotal: 21,77500 21,77500

Materials

BQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC
amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2 m de
llargària, amb 1 respatller de fusta i estructura de
planxa d'acer, per a col·locar amb fixacions
mecàniques

1,000      x 906,98000 = 906,98000

Subtotal: 906,98000 906,98000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54438

COST DIRECTE 929,29938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 929,29938
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P-99 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau
de formigó

Rend.: 1,000 199,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 19,47000 = 14,60250

Subtotal: 23,92250 23,92250

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,62000 = 2,71500

Subtotal: 2,71500 2,71500

Materials

BQ221030 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació
encastada

1,000      x 165,87000 = 165,87000

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

0,0792      x 78,54885 = 6,22107

Subtotal: 172,09107 172,09107

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35884

COST DIRECTE 199,08741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,08741

P-100 FQBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 76 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 1,000 99,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400

Subtotal: 8,55400 8,55400

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,050 /R x 46,97000 = 2,34850

Subtotal: 2,34850 2,34850

Materials

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport
d'alumini

1,000      x 38,88000 = 38,88000

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 76 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

1,000      x 49,25000 = 49,25000

Subtotal: 88,13000 88,13000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12831

COST DIRECTE 99,16081
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,16081

P-101 FQZ52241 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 4 bicicletes,
fixat mecànicament

Rend.: 1,000 1.183,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,68000 = 8,27200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200

Subtotal: 17,90400 17,90400

Materials

BQZ52241 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN 10088-1, amb
capacitat per a 4 bicicletes, per a col·locació
superficial

1,000      x 1.165,58000 = 1.165,58000

Subtotal: 1.165,58000 1.165,58000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44760

COST DIRECTE 1.183,93160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.183,93160

P-102 FR225415 m2 Subsolament de terreny fluix a una fondària de treball
de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a
25,0 kW (20 a 34 CV) i equip subsolador amb 2
braços i una amplària de treball fins a 1,5 m, per a un
pendent inferior al 12 %

Rend.: 1,000 0,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR221221 h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34
CV) de potència, amb equip subsolador amb 2 braços
i d'una amplària de treball <= 1,5 m

0,0042 /R x 36,08000 = 0,15154

Subtotal: 0,15154 0,15154

COST DIRECTE 0,15154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15154

P-103 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 1,000 49,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 23,89000 = 4,77800

Subtotal: 4,77800 4,77800

Maquinària
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,00000 = 4,22500

Subtotal: 4,22500 4,22500

Materials

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 35,33000 = 40,80615

Subtotal: 40,80615 40,80615

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07167

COST DIRECTE 49,88082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,88082

P-104 FR42482B u Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 260,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42482B u Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 260,03000 = 260,03000

Subtotal: 260,03000 260,03000

COST DIRECTE 260,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 260,03000

P-105 FR491455 u Subministrament d'Abelia floribunda d'alçària 40 a 50
cm, en contenidor de 5 l

Rend.: 1,000 6,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR491455 u Abelia floribunda d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor
de 5 l

1,000      x 6,70000 = 6,70000

Subtotal: 6,70000 6,70000

COST DIRECTE 6,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,70000

P-106 FR4GKB16 u Subministrament de Pittosporum tobira d'alçària de
40 a 60 cm, en contenidor de 2 l

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GKB17 u Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 2 l

1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000
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COST DIRECTE 3,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00000

P-107 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals,
en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior , i la primera sega

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,027 /R x 23,89000 = 0,64503

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 25,21000 = 0,05042

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,029 /R x 26,91000 = 0,78039

Subtotal: 1,47584 1,47584

Maquinària

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x 21,79000 = 0,04358

Subtotal: 0,04358 0,04358

Materials

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

0,035      x 5,33000 = 0,18655

Subtotal: 0,18655 0,18655

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02214

COST DIRECTE 1,72811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72811

P-108 FRE61140 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària,
amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 33,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,420 /R x 23,89000 = 10,03380

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,420 /R x 32,96000 = 13,84320

Subtotal: 23,87700 23,87700

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,420 /R x 3,11000 = 1,30620

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

0,420 /R x 4,04000 = 1,69680

C1503000 H Camió grua 0,113 /R x 39,63000 = 4,47819

Subtotal: 7,48119 7,48119

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,050      x 45,00000 = 2,25000
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Subtotal: 2,25000 2,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35816

COST DIRECTE 33,96635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,96635

P-109 FRZ21813 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de
goma o cautxú

Rend.: 1,000 10,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,114 /R x 23,89000 = 2,72346

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,114 /R x 26,91000 = 3,06774

Subtotal: 5,79120 5,79120

Materials

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària

1,000      x 4,27000 = 4,27000

Subtotal: 4,63000 4,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08687

COST DIRECTE 10,50807
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,50807

P-110 GBC1A275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a dues cares, totalment col·locat

Rend.: 1,000 10,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,075 /R x 19,47000 = 1,46025

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 23,30000 = 1,74750

Subtotal: 3,20775 3,20775

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,019 /R x 46,97000 = 0,89243

Subtotal: 0,89243 0,89243

Materials

BBC1A275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a les dues cares, inclosos
elements de fixació

1,000      x 6,70000 = 6,70000

Subtotal: 6,70000 6,70000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04812

COST DIRECTE 10,84830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,84830

P-111 IMPREV U Partida per imprevistos durant l'obra Rend.: 1,000 5.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-112 S2CCG010 u cata Rend.: 1,000 393,16 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-113 SEMAFOR u Semàfor per vehicles de injecció d'alumini de tres
làmpares de 200 mm. de
diàmetre y PRL luminos de 200 mm. de costat
mod:4/200 PRL, làmpares de
incandescència,pintat e instalat.

Rend.: 1,000 374,10 €

______________________________________________________________________________________________________________
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2 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

INTRODUCCIÓ 
 

En el present annex és descriu el desenvolupament i l’organització de l’obra. Es poden 

consultar les fitxes de les principals activitats i el diagrama de Gantt de l’obra 

completa. 

DESENVOLUPAMENT 
 

Per el desenvolupament d’aquesta obra es duran a terme excavacions a cel obert amb 

entibament de rases, enderrocs i construccions de noves xarxes de serveis com la de 

clavegueram, reg, enllumenat públic, baixa tensió i telecomunicacions, aquestes amb 

cura de no fer malament altres serveis existents i evitant el tall de subministrament 

durant l’obra ( dins del possible). Per a cada tram excavat es tindrà en compte la 

compacitat, espai d’excavabilitat i angle fregament del terreny. 

PLANIFICACIÓ I TRÀNSIT DURANT L’OBRA 
 

Durant l’obra es veurà afectat el trànsit, per aquesta raó planificaré l’obra en dues 

fases per tal d’alterar el mínim possible el trànsit dels voltants durant l’execució. 

 Fase 1  

La primera fase de l’obra serà la zona de l’Avinguda Eduard Corbella des de 

Àngel Guimerà fins a la cantonada de la rotonda.  

 Fase 2  

La segona fase de l’obra serà la zona de L’Avinguda Eduard Corbella des de la 

rotonda fins a carretera de Cànoves i l’Avinguda Vilamajor. 

L’àmbit de les fases és aquest perquè és la solució que permet la continuació del tràfic 

per totes les zones del voltant menys els carrers que en el moment estiguin en obres, 

es pot veure la justificació d’aquesta distribució al Document número 2: Plànols : 

Senyalització durant l’obra.   

A l’anterior plànol també es pot veure la ubicació de les zones d’apilament i casetes. 

Per tal de protegir el vianants i treballadors es col·locaran tanques metàl·liques i en els 

casos de rases es col·locaran taulons de fusta i/o metall per accés als habitatges. 

Colla de treball 

La colla de treball està composta per 1 cap de colla + 1 oficial + 3 peons = colla de 

treball de 5 persones. 
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ACTIVITATS 
 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

1 TRÀMITS LEGALS  ---- 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Gestió 

Descripció 

Realització dels permisos necessaris per a començar l’obra, gestió de materials, maquinaria i personal 

d’obra. 

 

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 Tràmits legals  ----------- -------  -----------  ------------  5 dies  

            

            

         Duració total  5 dies  

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

No té activitat precedent ------------- ------------ 
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CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

2 TREBALLS PREVIS  ---- 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Tancament perimetral de la zona de la fase 1 i senyalització d’obra. 

 

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 Tancament   ----------- ---------  ---------  ------------  0,5 dies  

 Senyalització   -----------        0,5 dies  

            

         Duració total   1 dia 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

1. Tràmits legals FC 5 dies  
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CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

3 ENDERROCS  m2  

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Enderroc del paviment asfàltic i de vorera. Equip de 1 cap + 2 peons amb martell hidràulic, cargadora i 

retroexcavadora. Inclosos enderrocs  de senyals, mobiliari urbà i altres elements. 

 

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

Asfalt   1629 m2  192 m2/dia  1 equip  8 dies  

vorera  1271 m2  192 m2/dia  1 equip  6 dies  

            

         Duració total   14 dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

2. Treballs previs  FC 1 dia 
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CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

4 REPLANTEIG I MOVIMENT DE TERRES   m3 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Excavació de la caixa de pavimentació, transport de terres i repàs. 

 

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

Calçada    741,2 m3   400 m3/dia   1 equip  2 dies  

Vorera  347 m3  400 m3/dia  1 equip  1 dia 

            

         Duració total   3 dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

3. Enderrocs CC+11 dies  14 dies  
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CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

5 PREPARACIÓ SUBBASE PAVIMENT  m3  

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Reblert, estesa i piconatge de la subbase del paviment amb material tot-ú artificial. 

 

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 Reblert  tot-ú asfalt  570,1  m3   400 m3/dia   1 equip  2 dies  

 Reblert tot-ú paviment  190,65 m3  400 m3/dia  1 equip  1 dia 

            

         Duració total   3 dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

4.Replanteig i moviment de terres FC 3 dies  
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CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

6 EXCAVACIÓ RASA I DEMOLICIÓ CLAVEGUERAM  m, m3 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Excavació fins arribar a xarxa clavegueram i demolició del col·lector amb recobriment de formigó 

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos 
Dura
ció 

demolició antic clavegueram 200 m 320 m3/dia   1 equip  1 dies  

excavació rasa clavegueram 300 m3 200 m3/dia  1 equip  2 dies  

            

         Duració total   3 dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

5.Preparació subbase paviment FC 3 dies  

      

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 14                                                                                                       DESENVOLUPAMENT I PLANIFICACIÓ  

 

 

9 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

7 COL·LOCACIÓ COL·LECTOR I REBLERT AMB GRAVA m, m3, U 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Col·locació dels tubs de formigó prefabricat i reblert amb graveta i tot-ú 

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 Col·locació tubs   200  m  50 m/dia   1 equip  4 dies  

 Reblert rasa graveta  160 m3  450 m3/dia  1 equip  0,5 dia 

 Reblert rasa terra  50 m3  450 m3/dia  1 equip  0,5 dia 

 Creació pous i embornals  13  u  4 u/dia  1 equip  3 dia 

    Duració total   8 dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

6.Excavació rasa i demolició clavegueram CC+2  3 dies  
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CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

8 CONNEXIONS ESCOMESES   m 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Connexions escomeses de les finques i dels embornals al clavegueram  

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 connexió  100  m  100 m/dia   1 equip  1 dies  

           

            

         Duració total   1 dia 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

7.Col·locació col·lector i reblerts CC+7 8 dies  
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CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

9 RASA TELECOMUNICACIONS I TUBS PVC   m, m3 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Execució rasa telecomunicacions, estesa dels tubs de PVC i reblert de la rasa 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 Rasa  101 m3  200 m3/dia   1 equip  0,5 dies  

 estesa dels tubs  360 m  150 m/dia   1 equip  2,5 dies 

 rebelert de la rasa   98  m3   400 m3/dia   1 equip  0,5 dies 

         Duració total   4  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

8. connexions escomeses FC 1 dia 
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CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

10 RASA I ESTESA TUBS PVC XARXA ENLLUMENAT m, m3 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Execució rasa enllumenat, estesa dels tubs de PVC i reblert de la rasa. Es deixaran els punts de 

llum per la posterior col·locació de les columnes d’enllumenat. 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 Rasa  101 m3  200 m3/dia   1 equip  0,5 dies  

 estesa dels tubs  360 m  150 m/dia   1 equip  2,5 dies 

 rebelert de la rasa   98  m3   400 m3/dia   1 equip  0,5 dies 

         Duració total   4  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

9.Rasa telecomunicacions i tubs PVC FC 4 dies 
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13 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

11 RASA XARXA BAIXA TENSIÓ m, m3  

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Execució rasa xarxa baixa tensió, estesa dels tubs de PVC i reblert de la rasa.  

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 Rasa  80 m3  200 m3/dia   1 equip  0,5 dies  

 estesa dels tubs  330 m  150 m/dia   1 equip  2 dies 

 rebelert de la rasa   87 m3   400 m3/dia   1 equip  0,5 dies 

         Duració total   3  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

10.Rasa i estesa tubs PVC xarxa 
enllumenat FC 4 dies 
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14 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

 

 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

12 FERMS  m3, m2 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Preparació del ferm i de la base de formigó per a la pavimentació 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 ultima capa reblert tot-ú   290 m3  400 m3/dia   1 equip  1 dies  

compactació  2900 m2  1200 m2/dia   1 equip  2 dies 

           

         Duració total   3  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

11. Rasa xarxa baixa tensió FC 3 dies 
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15 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

13 VORADES I ENCINATAS PAVIMENTACIÓ m, m2, U 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Col·locació vorades i encintats del carrer amb formigó. 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

vorades   380 m  60 m/dia   1 equip  6 dies  

encintat  350 m  60 m/dia   1 equip  6 dies 

 escocells 46  u 8 u/dia  1 equip   5 dies  

 rampes i guals  30  m2  30 m/dia  1 equip  1 dia 

     Duració total   18  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

12. ferms  FC+2 3 dies 
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16 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

14 COL·LOCACIÓ PAVIMENT VORERA m2, m3 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Col·locació paviment vorera, lloseta tipus vulcano i llamborda rectangular, sobre base de 

formigó. 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

llosa vulcano  636 m2  40 m2/dia   1 equip  16 dies  

llombarda rectangular  635 m2  40 m2/dia   1 equip  16 dies 

formigó base 230  m3 180 u/dia  1 equip   1 dies  

         

     Duració total   33  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

13. Vorades i encintats paviment  FC+5 18 dies  
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17 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

15 PAVIMENT ASFÀLTIC Tn 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Col·locació mescla bituminosa per asfalt en dues capes de 0,09 i 0,06 cm de gruix. 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

mescla bituminosa  538 Tn  1000 Tn/dia   1 equip  1 dies  

       

       

         

     Duració total   1  dia 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

14. col·locació paviment vorera  FC 33 dies 
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18 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

16 COL·LOCACIÓ COLUMNES ENLLUMENAT PÚBLIC U 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Col·locació columnes enllumenat públic i connexió a la xarxa. 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

columnes enllumenat  11 u  5/dia   1 equip  2 dies  

       

       

         

     Duració total   2  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

15. Paviments asfàltic  FC 1 dia 
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19 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

17 RETIRADA PARCIAL TANCAMENT OBRA ---- 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Retirada del tancament fase 1 obra. 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

Retirada ----- ----  ------ 1 equip 1 dia 

       

       

         

     Duració total   1  dia 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

16.Col·locació columnes enllumenat  FC 2 dies 
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20 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

Fase 2 de l’obra  

Avda. Eduard Corbella des de carretera de Cànoves fins a límit fase 1, i Avda. Vilamajor. 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

18 TREBALLS PREVIS  ---- 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Tancament perimetral de la zona de la fase 2 i senyalització d’obra. 

 

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 Tancament   ----------- ---------  ---------  ------------  0,5 dies  

 Senyalització   -----------        0,5 dies  

            

         Duració total   1 dia 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

17. Retirada parcial tancament FC 1 dia  

      

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 14                                                                                                       DESENVOLUPAMENT I PLANIFICACIÓ  

 

 

21 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

19 ENDERROCS  m2  

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Enderroc del paviment asfàltic i de vorera. Equip de 1 cap + 2 peons amb martell hidràulic, cargadora i 

retroexcavadora. Inclosos enderrocs  de senyals, mobiliari urbà i altres elements. 

 

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

Asfalt   2227,3 m2  192 m2/dia  1 equip  11 dies  

vorera  1123,2 m2  192 m2/dia  1 equip  6 dies  

            

         Duració total   17 dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

18. Treballs previs  FC 1 dia 
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22 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

20 REPLANTEIG I MOVIMENT DE TERRES   m3 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Excavació de la caixa de pavimentació, transport de terres i repàs. 

 

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

Calçada    1002 m3   400 m3/dia   1 equip  2,5 dies  

Vorera  303 m3  400 m3/dia  1 equip  0,75 dia 

            

         Duració total   3 dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

19. Enderrocs CC+14 dies  17 dies  
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23 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

21 PREPARACIÓ SUBBASE PAVIMENT  m3  

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Reblert, estesa i piconatge de la subbase del paviment amb material tot-ú artificial. 

 

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 Reblert  tot-ú asfalt  779,5 m3   400 m3/dia   1 equip  2 dies  

 Reblert tot-ú paviment  168,5 m3  400 m3/dia  1 equip  0,5 dia 

            

         Duració total   3 dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

20.Replanteig i moviment de terres FC 3 dies  
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24 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT 
UNITA
T 

22 EXCAVACIÓ RASA I DEMOLICIÓ CLAVEGUERAM  m, m3 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Excavació fins arribar a xarxa clavegueram i demolició del col·lector amb recobriment de formigó 

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos 
Dura
ció 

demolició antic clavegueram 230 m 320 m3/dia   1 equip  1 dies  

excavació rasa clavegueram 345 m3 200 m3/dia  1 equip  2 dies  

            

         Duració total   3 dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

21.Preparació subbase paviment FC 3 dies  
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25 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

23 COL·LOCACIÓ COL·LECTOR I REBLERT AMB GRAVA m, m3, U 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Col·locació dels tubs de formigó prefabricat i reblert amb graveta i tot-ú 

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 Col·locació tubs   230 m  50 m/dia   1 equip  4 dies  

 Reblert rasa graveta  184 m3  450 m3/dia  1 equip  0,5 dia 

 Reblert rasa terra  57,5 m3  450 m3/dia  1 equip  0,5 dia 

 Creació pous i embornals  15  u  4 u/dia  1 equip  3 dia 

    Duració total   8 dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

22.Excavació rasa i demolició clavegueram CC+2 3 dies  
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26 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

24 CONNEXIONS ESCOMESES   m 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Connexions escomeses de les finques i dels embornals al clavegueram  

 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 connexió  80 m  100 m/dia   1 equip  1 dies  

           

            

         Duració total   1 dia 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

23.Col·locació col·lector i reblerts CC+7 8 dies  
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27 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

25 RASA TELECOMUNICACIONS I TUBS PVC   m, m3 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Execució rasa telecomunicacions, estesa dels tubs de PVC i reblert de la rasa 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 Rasa  40 m3  200 m3/dia   1 equip  0,25 dies  

 estesa dels tubs  100 m  150 m/dia   1 equip  1 dies 

 rebelert de la rasa   39 m3   400 m3/dia   1 equip  0,25 dies 

         Duració total   2 dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

24. connexions escomeses FC 1 dia 
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28 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

26 RASA I ESTESA TUBS PVC XARXA ENLLUMENAT m, m3  

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Execució rasa enllumenat, estesa dels tubs de PVC i reblert de la rasa. Es deixaran els punts de 

llum per la posterior col·locació de les columnes d’enllumenat. 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 Rasa  80 m3  200 m3/dia   1 equip  0,5 dies  

 estesa dels tubs  275 m  150 m/dia   1 equip  2 dies 

 rebelert de la rasa   79 m3   400 m3/dia   1 equip  0,25 dies 

         Duració total   3 dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

25.Rasa telecomunicacions i tubs PVC FC 2 dies 
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29 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

27 RASA XARXA BAIXA TENSIÓ m, m3 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Execució rasa xarxa baixa tensió, estesa dels tubs de PVC i reblert de la rasa.  

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 Rasa  35 m3  200 m3/dia   1 equip  0,25 dies  

 estesa dels tubs  105 m  150 m/dia   1 equip  1 dies 

 rebelert de la rasa   34 m3   400 m3/dia   1 equip  0,25 dies 

         Duració total   2  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

26.Rasa i estesa tubs PVC xarxa 
enllumenat FC 3 dies 
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30 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

28 XARXA DE REG  m, m3 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Execució rasa xarxa de reg , estesa dels tubs de PE i reblert de la rasa.  

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 Rasa  26 m3  200 m3/dia   1 equip  0,25 dies  

 estesa dels tubs  170 m  150 m/dia   1 equip  1 dies 

 rebelert de la rasa   25 m3   400 m3/dia   1 equip  0,25 dies 

         Duració total   2  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

27.Rasa i estesa tubs PVC xarxa baixa 
tensió FC 2 dies 
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31 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

29 FERMS  m3, m2 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Preparació del ferm i de la base de formigó per a la pavimentació  

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

 ultima capa reblert tot-ú   335 m3  400 m3/dia   1 equip  1 dies  

compactació  3350,5 m2  1200 m2/dia   1 equip  3 dies 

           

         Duració total   4  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

28. Rasa xarxa reg FC 2 dies 
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32 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

30 VORADES I ENCINATAS PAVIMENTACIÓ m, m2, U 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Col·locació vorades i encintats del carrer amb formigó. 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

vorades  330 m  60 m/dia   1 equip  5,5 dies  

encintat 360 m  60 m/dia   1 equip  6 dies 

 escocells 27  u 8 u/dia  1 equip   3,5 dies  

 rampes i guals 27  m2  30 m/dia  1 equip  1 dia 

     Duració total   16  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

29. ferms  CC+2 4 dies 
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33 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

31 COL·LOCACIÓ PAVIMENT VORERA m2, m3 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Col·locació paviment vorera, lloseta tipus vulcano i llamborda rectangular, sobre base de 

formigó. 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

llosa vulcano  506 m2  40 m2/dia   1 equip  13 dies  

llombarda rectangular  617 m2  40 m2/dia   1 equip  15,5 dies 

formigó base 225  m3 180 u/dia  1 equip   1,25 dies  

         

     Duració total   30  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

30. Vorades i encintats paviment  CC+5 16 dies  
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34 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

32 PAVIMENT ASFÀLTIC Tn 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Col·locació mescla bituminosa per asfalt en dues capes de 0,09 i 0,06 cm de gruix. 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

mescla bituminosa  705 Tn  1000 Tn/dia   1 equip  1 dies  

       

       

         

     Duració total   1  dia 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

31. col·locació paviment vorera  FC 33 dies 
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35 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

33 CARRIL BICI  m2, U 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

tractament superficial amb addiccions per colors vermell i verd, balisament carril bici  

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

Tractament superficial   276 m2  300 m2/dia   1 equip 1 dies  

balises  92 U  30/dia   3 dies  

       

         

     Duració total   4  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

32.Paviment asfàltic  FC 1 dies 
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CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

34 COL·LOCACIÓ COLUMNES ENLLUMENAT PÚBLIC U 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Col·locació columnes enllumenat públic i connexió a la xarxa. 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

columnes enllumenat  11 u  5/dia   1 equip  2 dies  

       

       

         

     Duració total   2  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

33. Carril bici FC 4 dies 
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CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

35 JARDINERIA  U, m3, m2  

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Col·locació elements de vegetació  

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

col·locació arbres  2 u  16/dia   1 equip 0,25 dies  

extensió terra especial 47 m3  400/dia  1 equip 0,25 dies 

col·locació arbustos 6  u 125/dia  1 equip 0,25 dies 

gespa 58 m2  400/dia    1 equip 0,25 dies 

     Duració total   1  dia 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

34. Col·locació columnes enllumenat FC 2 dies 
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CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

36 SENYALITZACIÓ U, m, m2 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Instal·lació de les senyals verticals i horitzontals. 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

Senyals verticals  26 u  8/dia   1 equip 3,5 dies  

Senyals horitzontals 
línies  1132 m  600m/dia 1 equip 2 dies 

senyals horitzontals 
àrees 185  m2 80 m2/dia 1 equip 2,5 dies 

         

     Duració total   8 dies   

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

35.Jardineria  CC 1 dia 
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CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

37 MOBILIARI URBÀ U 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Instal·lació del mobiliari urbà, bancs i papereres. 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

papereres 17 u  16/dia  1 equip 0,5 dies  

bancs  7 u  16/dia 1 equip 0,5 dies 

aparca-bicis 1 u  16/dia 1 equip 0 dies  

contenidors deixalles 5 u  16/dia 1 equip 0,5 dies  

     Duració total   2  dies 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

36.Senyalització CC 8 dies 
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CODI NOM DE L’ACTIVITAT UNITAT 

38 RETIRADA TOTAL TANCAMENT OBRA ---- 

       

TIPUS D’ACTIVITAT  Execució 

Descripció 

Retirada del tancament de l’obra i certificació final obra 

       

SUBACTIVITATS 

Subactivitats Amidament   Unitat Rendiment  Recursos Duració 

Retirada  ----- ----  ------ 1 equip 1 dia 

certificació       

       

         

     Duració total   1  dia 

       
       

LLIGADURES AMB ALTRES ACTIVITATS 

Activitat precedent   Tipus de lligadura Duració 

37.Mobiliari urbà  FC 2 dies 

    

      

      
 



Id Nombre de tarea Duración

1 OBRA REURBANITZACIÓ AVDA. EDUARD CORBELLA, ROTONDA I CONTIUNACIÓ CARRIL BICI179 días

2 tràmits legals 5 días

3 fase 1 obra 83 días
4 inici obra 0 días

5 treballs previs ( tancament perimetral i senyalització )1 día

6 enderrocs i moviment de terres 14 días
7 enderrocs 14 días

8 replanteig i moviment de terres 3 días

9 paviment (base i subbase) 3 días
10 base i subbase 3 días

11 xarxa clavegueram 10 días

12 excavació rases i demolició antic clavegueram3 días

13 col·locació col·lector i reblert 8 días

14 connexions escomeses 1 día

15 xarxa telecomunicacions 4 días

16 rases i previsió tubs PVC 4 días

17 xarxa enllumenat pùblic 4 días
18 rases i tubs PVC 4 días

19 xarxa baixa tensió 3 días
20 rases i soterrament 3 días

21 pavimentació vorera 40 días

22 preparacio ferm 3 días

23 vorades i encintats 18 días

24 col·locació paviment 33 días

25 paviment asfàltic 1 día

26 col·locació capa rodadura 1 día

27 xarxa enllumenat públic 2 días
28 instal·lació columnes enllumenat 2 días

29 retirada parcial tancament obra fase 1 1 día
30 retirada parcial tancament perimetral 1 día

31 fase 2 obra 91 días

32 treballs previs (tancament perimetral i senyalització) 1 día

33 enderrocs i moviment de terres 17 días
34 enderrocs 17 días

35 replanteig i moviment de terres 3 días

36 paviment (base i subbase) 3 días
37 base i subbase 3 días

38 xarxa de clavegueram 10 días

39 excavació rases i demolició antic clavegueram3 días

40 col·locació col·lector i reblert grava 8 días

41 connexions escomeses 1 día

42 xarxa telecomunicacions 2 días
43 rases i previsió tubs PVC 2 días

44 xarxa enllumenat públic 3 días
45 rases i tubs PVC 3 días

46 xarxa baixa tensió 2 días
47 rases i soterrament 2 días

48 xarxa de reg 2 días

49 rasa i tubs PE 2 días

50 pavimentació vorera 35 días
51 preparació ferm 4 días

52 vorades i encintats 16 días

53 col·locació paviment 30 días

54 paviment asfàltic 1 día
55 capa de rodadura 1 día

56 carril bici 4 días
57 asfalt colorit i balissament 4 días

58 xarxa enllumenat públic 2 días

59 instal·lació columnes enllumenat 2 días

60 jardineria 1 día
61 col·locaió vegetació 1 día

62 senyalització 8 días
63 col·locació senyals verticals 3 días

64 pintat senyals horitzontals 5 días

65 mobiliari urbà 2 días

66 instal·lació paperes i bancs 2 días

67 retirada tancat de l'obra 1 día
68 retirada obra 1 día

69 finalització obra 0 días

07/02

09/10

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
e '14 27 ene '14 17 feb '14 10 mar '14 31 mar '14 21 abr '14 12 may '14 02 jun '14 23 jun '14 14 jul '14 04 ago '14 25 ago '14 15 sep '14 06 oct '14

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1

Proyecto: EDUARD CORBELLA
Fecha: dom 19/01/14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

    ANNEX 16  

GESTIÓ DE RESIDUS 

 

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 



ANNEX 16                                                                                                                                      GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

1 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 
CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

 

 
ÍNDEX 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓ .......................................................................... 2 

GESTIÓ DE RESIDUS .................................................................. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 16                                                                                                                                      GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

2 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 
CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

 

 
 

INTRODUCCIÓ 
 
 
 
En el present annex es descriuen els tipus de residus que es generaran a l’obra, les 
obligacions pertinents de la constructora que efectuí les activitats de residu i les lleis 
per les quals es regeix la gestió de residus en obres. 
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GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Segons el decret 161/2001 s’ha de procedir a l’ordenació de les operacions de gestió 
d’enderrocs, la runa i altres deixalles de la construcció considerats residus per raons de 
protecció del medi ambient i econòmiques. 
 
Es classifiquen els residus com a: 
 

 Enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament 
d’edificis, instal·lacions i obra de fabrica. 

 

 De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat 
de la construcció. 

 

 D’excavació : terres, pedra  altres materials que s’originen en l’activitat 
d’excavació del sòl. 

 
El productor i posseïdor (titular de l’empresa que efectua les operacions 
d’enderrocament construcció o altres generadores de residus) dels residus tenen la 
obligació de: 
 

 Lliurar els residus a un gestor autoritzat per el seu reciclatge o per a la disposició 
del rebuig i abonar-li, si s’escau els costos. 

 

 Facilitar a les administracions competents en la matèria tota la informació que 
se’ls sol·liciti i les actuacions d’inspecció. 

 

 Fiançar, si s’escau, en el moment d’obtenir la llicència urbanística municipal, els 
costos previstos de gestió dels residus, llevat que el fiançament   sigui portat pel 
gestor del residu. 

 

 A l’hora de sol·licitar la llicència urbanística d’enderrocament o excavació s’haurà 
d’avaluar el volum dels residus que s’originaran i especificar la instal·lació o 
instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran. 

 

 Tanmateix, en la sol·licitud de la llicència urbanística de construcció s’haurà 
d’avaluar: 

El volum i característiques dels residus que s’originaran, ja siguin de l’operació 
d’enderrocament de construccions existents, ja siguin de les operacions d’excavació 
i demolició. 

 

 Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades. 
 

 La instal·lació o instal·lacions de reciclatge o disposició del rebuig on es 
gestionaran en el cas que no s’utilitzin o reciclin la mateixa obra. 
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Els residus resultants durant l’obra es tractaran segons les indicacions donades per la 
legislació aplicable en la matèria: 
 

 Llei reguladora de residus. 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1776, 
28/07/1998) 

 

 Regulació del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 
Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1931, 
08/08/1994) 

 
 

 Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 
2166, 09/02/1996) 

 

 Modificació. Decret 92/1999, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient 
(DOGC núm. 2865, 12/04/1999) 

 
 
 
A la present obra es produiran en total uns 5500 m3 de residus a transportar al 
pertinent abocador o centre de reciclatge.  
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INDEX 
 

PLEC CONTROL DE QUALITAT 
 
ANNEX 1: TEMPS DE REALITZACIÓ DELS ASSAIGS 
 
PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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 PLEC DE CONTROL DE QUALITAT  
 
Introducció: Organització del plec. 
 
Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut 
del Plec de Condicions Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa referència als 
procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. 
En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que 
decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada circumstància. 
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés pensar 
amb una organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, 
fruit de la qual apareix el concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica o capítol 
d’agrupament dels criteris de control. 
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en 
un cert tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). 
Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació 
d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves 
especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig.  
 
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o 
mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en 
termes de la base de dades BEDEC, és un control de recepció de l’element simple). 

 

 Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen 
durant el procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de 
formació de l’element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, correspon al 
control de les partides d’obra). 

 
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 
 
1. Operacions de Control a realitzar 
 
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. 
En el cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
 
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 
 
3. Especificacions 
 
Resultats a exigir  (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i 
assaigs). No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec 
sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no 
resultin satisfactoris segons les especificacions exigides. 
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1. ÀMBIT:
 
0505
 
SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 

 Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d’identificació del material: 

 

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

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

 

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

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

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

En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les 
comprovacions específiques indicades al plec, cada 2500 m3: 

 

 Resistivitat elèctrica 

 Contingut de ió clor (Cl-) 

 Contingut de sulfats solubles (SO4-) 

 Determinació del Ph d’un sòl 
 

 Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat 
(NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació. 

 
 
2.  Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
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3.  Especificacions 
 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 
 
Classificació de les terres utilitzables (PG3): 
 
Terres tolerables: 
 
Contingut de pedres de D > 15 cm  ........................................................ <= 25% en pes 
S'han de complir una de les següents condicions: 
     a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ............................................................................ < 40 
     b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ............................................................................ < 65 
         Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106) .............................. > (0,6 x L.L. - 9) 

Densitat del Próctor normal (NLT-107) ...................................................  1,450 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) ....................................................... > 3 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ............................................................... < 2% 
 
Terres adequades: 
 
Elements de mida superior a 10 cm  .......................................................................... Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  .............................................. < 35% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105)  .................................................................................... < 40 

Densitat del Próctor normal (NLT-107) ...................................................  1,750 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) ....................................................... > 5 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)  ....................................... < 2% 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ............................................................... < 1% 
 
Terres seleccionades: 
 
Elements de mida superior a 8 cm  ............................................................................ Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  .............................................. < 25% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105)  .................................................................................... < 30 
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) .................................................................. < 10 
Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN) ................................................ > 10 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) ........................................... Nul 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) .................................................................. Nul 
 
Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres 
adequades o seleccionades. 
 
Característiques addicionals: 
 

Estreps: 
 
Es podran utilitzar terres adequades o seleccionades 
 
Reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè: 
 
El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser <= 10% del total 
de la mostra. 
Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix 
que, en un assaig de granulometria per sedimentació, el percentatge de material 
inferior a 15 micres és menor de 10%, o si estant comprés entre el 10% i el 20%, 
l'angle de fregament intern del material, amidat en tensions efectives en un 
assaig triaxial C.U. és superior a 25º. 
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Diàmetre màxim  ............................................................................... <= 250 mm 

Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèl·lula normalitzada T.A.)  5000 m x 
Ohms 
Els materials amb resistivitat elèctrica 
compresa entre 1000 i 5000 m x Ohms i els 
d'origen industrial podran ser utilitzats si es 
compleixen les condicions següents: 

- Contingut ió clor (Cl-)  .......................... < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 
                                         .............................. < 500 p.p.m. (obres inundables) 
- Contingut ió sulfats solubles (SO4-)  .... < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 
                                                               ......... < 500 p.p.m. (obres inundables) 

Ph  ..................................................................................................... entre 5 i 10 
 
 
Reblerts de falsos túnels: 
 
Fins a un gruix de 1 m, al darrera de testeres i volta del fals túnel, el rebliment 
cal que es faci amb material seleccionat que tingui caràcter granular i estigui 
exempt d'argila. 
Per sobre d'un gruix de 1 m, el rebliment es podrà realitzar amb el material 
obtingut en l'excavació prèvia. 
Cal que el material tingui característiques uniformes. 

    
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts 
uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i 
de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
 
4.   Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució 
del reblert. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 

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

 Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti 
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a 
l’admissible. 

 

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

 

 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en 
un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una 
superfície màxima de 250 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat 
in-situ (ASTM D 30-17). 
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 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa 
de reblert. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-
103). 

 

 Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la 
coronació del reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals 
com a màxim. 

 

 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. En general, els punts de control 
de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’estreps o 
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels 
punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
 
 
3.  Especificacions 
 
Condicions generals: 
 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un 
supercompactador de 50 t. 
Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la D.O. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte 
amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 
eliminació. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la 
rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en 
particular, cal disposar dels resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la 
densitat de compactació requerida. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments. 
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Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat 
o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat 
resultant sigui l'adient. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del 
mòdul d’elasticitat corresponent al segon cicle de l’assaig de placa de càrrega (DIN 
18196), es correspondrà al que pertoqui a les capes de terraplè adjacents. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
 
Gruix de les tongades  ..................................................................................... <= 25 cm 
 
Toleràncies d'execució: 

- Planor  .................................................................................................± 20 mm/3 m 
- Nivells  ....................................................................................................... ± 30 mm 

 
Estreps i murs: 
 
Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i 
compactació del terreny natural davant el mur per evitar possibles desplaçaments. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 
En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós  d'obres de fàbrica ha de 
complir les condicions exigides en la coronació en una longitud igual a 20 m, amidats 
perpendicularment al parament de l'estrep. 
 
Densitat de la compactació: 

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

 - en la resta de casos  ................................................................................  95% PM 
 

 Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè: 
 

El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals. 
No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades 
les armadures de la part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de 
terres de 35 cm de gruix, compactada. 
Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila 
per evitar qualsevol moviment. 
La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament 
format per les plaques. 
Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament. 
No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures. 
El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre 
del parament. La compactació en aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants 
lleugeres accionades manualment. 

 
Fals túnel: 
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No es procedirà a omplir el trasdós fins que no estigui col·locada la impermeabilització 
de les estructures i no hagin passat 28 dies des del formigonament. 
El rebliment i la compactació cal que es faci comprenent en cada tongada tota la 
superfície del forat a omplir. 
 
Gruix del rebliment <= 1 m: 

- Compactació  .....................................................................................  95% del PM 
- Pes a cada eix de la maquinària  ...................................................................... < 6 t 

Gruix del rebliment > 1 m: 
- Pes a cada eix de la maquinària  .................................................................... < 20 t 

 
Rases i Fonaments: 
 
Compactació del reblert de fonaments 

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

Altres casos .............................................................................................  95 % del PM 
 
 
4.   Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d’assentament. 
 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual 
té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com 
per a l’estesa. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  
 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació 
o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), 
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en 
el cas d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la D.O. 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.  
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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2. ÀMBIT:
 
0561
 
TOT-Ú NATURAL I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUBBASES 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 

 Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d’identificació del material: 

 

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

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

 

 Determinació dels límits d’Atterberg  (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 
103-104), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

 

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

 

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

 

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

 

 Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor 
Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació. 

 
 
2.  Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
3.  Especificacions 
 
Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb 
granulometria continua, procedents de graveres, dipòsits naturals o sols granulars; o 
també els productes d’enderrocs de construcció. 
Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per 
excavació. 
 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que 
determini la D.O. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries 
estranyes. 
La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços 
de la passada pel tamís 0.40 (UNE 7-050). 
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Coeficient de neteja (NLT-172)  ................................................................................. > 2 
 
La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes 
d'elements que presentin dues o més cares de fractura. 
La D.O. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 
continguda a dins d'un dels fusos següents: 
 

       Tamisatge 
ponderal acumulat (%) 
Tamís UNE    
 (7-050)        ZN(50)    ZN(40)   
 ZN(25)    ZN(20)    ZNA 
  
    50             100         ---          
---           ---         100 
    40           80-95       100         
---           ---           --- 
    25           50-90     75-95        
100           ---      60-100 
    20               ---      60-85    
 80-100       100          --- 
    10           40-70     45-75    
 50-80     70-100    40-85 
     5           25-50     30-55    
 35-65     50-85     30-70 
     2           15-35     20-40    
 25-50     30-60     15-50 
400 micres        6-22        6-25        8-30    
 10-35        8-35 
 80 micres         0-10        0-12        
0-12        0-15        0-18 

 
El fus ZNA només es podrà utilitzar per a trànsit T3 o T4, o en vorades. 
 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 
 - Fus ZNA  ........................................................................................................... < 50 
 - Resta de fusos  ................................................................................................. < 40 
 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
 - Fus ZNA  ........................................................................................................... > 25 
 - Resta de fusos  ................................................................................................. > 30 
 
CBR (NLT-111) (97% PM) ....................................................................................... > 20 
 
Plasticitat: 
 - Trànsit T0, T1 i T2 o material provinent de reciclatge d’enderrocs  ........... No plàstic 

- Resta de trànsits: 
 - Límit líquid (NLT-105)  .................................................................................. < 25 
 - Index de plasticitat (NLT-106)  ........................................................................ < 6 
 
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals): 
 - Inflamen (NLT-111) .......................................................................................... < 2% 
 - Contingut de materials petris ........................................................................ >= 95% 
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 - Contingut de restes d'asfalt .................................................................. < 1% en pes 
 - Contingut de fusta ............................................................................. < 0,5% en pes 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
S'ha de distribuir al llarg de la zona de treball. 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
 

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

 

 Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un 
camió carregat sobre ella. 

 

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

 

 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en 
un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una 
superfície màxima de 3000 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 

 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa 
de reblert. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-
103). 

 

 Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix 
de la plataforma cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes 
horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i 
pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils. 

 

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

 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de densitat 
i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts 
en la secció transversal de la tongada. 
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una 
pendent longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones 
de transició de peralt). 
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3. Especificacions 
 
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de 
prova, per tal de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a 
determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La D.O. 
decidirà si es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix comprès entre 10 i 25 cm 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de 
la precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la 
Norma NLT-108, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de 
compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat 
òptima. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior 
a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres 
de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han 
de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
 
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats 
pel contractista segons les indicacions de la D.O. 
 
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en 
el seu defecte, el que indiqui la D.O. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la 
Documentació Tècnica. 
 
Compactació ............................................................................................... >= 100% PM 
 
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 
 Esplanada (trànsit T0-T1) ..................................................................... >= 60 MPa 
 Esplanada (trànsit T2-T3) ..................................................................... >= 40 MPa 
 Esplanada (trànsit T4-vorals) ................................................................ >= 25 MPa 
 Subbase (trànsit T0-T1) ...................................................................... >= 100 MPa 
 Subbase (trànsit T2-T3) ........................................................................ >= 80 MPa 
 Subbase (trànsit T4-vorals) ................................................................... >= 40 MPa 
 
Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig de rasants  ........................................................................................ + 0 
                                              ............................................................ - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 
 Trànsit T0, T1 i T2 .......................................................................... ± 20 mm 
 Trànsit T3 i T4 ................................................................................ ± 30 mm 

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

 
Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel 
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el 
material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de 
prova per part de la D.O. 
 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha 
d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions. No es considerarà control 
suficient l’efectuat durant l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut 
circulació de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s’observen defectes a 
judici de la D.O. 
 
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit 
establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del 
material. 
 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació 
o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), 
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per 
sí mateix causa de rebuig. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.  
 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 
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3. ÀMBIT:
 
1075
 
EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS BITUMINOSOS 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 

 Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions o elements d’emmagatzematge. 
 

 Recepció del certificat de qualitat del material 
 

 Assaigs: 
 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministra de 
material rebut, i cada 30 t si arriba més material, es demanaran al contractista els 
resultats dels següents assaigs: 
 

- Càrrega de partícules (NLT-194). 
- Residu per destil·lació (NLT- 139). 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124). 

 
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost 
d’autocontrol. 
 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la 
Direcció de les Obres podrà determinar l’execució dels assaigs que consideri oportuns 
per tal de garantir les condicions exigides en el plec. 

 
En cas d’utilitzar àrid de cobertura, sobre cada procedència, i com a màxim amb els 
volums indicats, es realitzaran els següents assaigs: 
 

1 Assaig Granulomètric (UNE 7-139) Cada 100 m3 

1 Coeficient de neteja (NLT-172) Cada 100 m3 

2 Equivalent de sorra (NLT-113) Cada 100 m3 

1 Humitat (NLT-102) Cada 25 m3 

 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
A la recepció de l’obra, es farà una presa de mostres, segons la norma NLT-121 pel 
lligant. Si procedeix, en el cas del reg d’imprimació, la presa de mostra del àrid es farà 
segons la norma NLT-148. L’assaig d’humitat es realitzarà immediatament abans de ser 
utilitzat l’àrid. 
 
 



ANNEX 17                                                                                                                               CONTROL DE QUALITAT 

 
 

 

15 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

3.  Especificacions 
 
El sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació 
de la D.O.. 
 
A la recepció de cada partida de lligant s’exigirà el certificat de qualitat del material, 
subscrit per un laboratori acreditat, on s’especifiqui el tipus i denominació del lligant, i es 
garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec. 
 
L’emulsió ha de tenir un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del 
betum asfàltic emulsionat. 
No ha de ser inflamable. 
Ha de ser adherent tant sobre superfícies humides com seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. 
 
 

 Designació de la emulsió = EAL-1 
 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138)  ...................................................... <= 100 s 
Càrrega de les partícules  .................................................................................. negativa 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137)  ............................................................... <= 45% 
Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139)  ................................................... <= 8% 
Betum asfàltic residual (NLT-139)  ...................................................................... >= 55% 
Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140)  ............................................................ <= 5% 
Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) ....................................... <= 0,10% 
 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
 - Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124)  .............................................. 130-200 mm 
 - Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126)  ........................................................ >= 40 cm 
 - Solubilitat en tricloroetà (NLT-130)  ........................................................... >= 97,5% 
 
 

 Designació de la emulsió = ECI 
 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138)  ........................................................ <= 50 s 
Càrrega de les partícules  ................................................................................... positiva 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137)  ............................................................... <= 50% 
Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139)  ............................................ <= 10-20% 
Betum asfàltic residual (NLT-139)  ...................................................................... >= 40% 
Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140)  .......................................................... <= 10% 
Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) ....................................... <= 0,10% 
 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
 - Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124)  .................................................. 20-30 mm 
 - Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126)  ........................................................ >= 40 cm 
 - Solubilitat en tricloroetà (NLT-130)  ........................................................... >= 97,5% 
 
 

 Designació de la emulsió = ECR-1 
 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (NLT-138)  ........................................................ <= 50 s 
Càrrega de les partícules  ................................................................................... positiva 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137)  ............................................................... <= 43% 
Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139)  ................................................... <= 5% 
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Betum asfàltic residual (NLT-139)  ...................................................................... >= 57% 
Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140)  ............................................................ <= 5% 
Tamisatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142) ....................................... <= 0,10% 
 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
 - Penetració (25°C, 100 g, 5 s, NLT-124)  ................................................ 13 - 20 mm 
 - Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126)  ........................................................ >= 40 cm 
 - Solubilitat en tricloroetà (NLT-130)  ........................................................... >= 97,5% 
 
 

 Àrid de cobertura: 
 
L’àrid a utilitzar en regs d’emprimació serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix 
o mescla d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies 
estranyes. Complirà, a més, les següents condicions : 
 
 - Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106) ...................................................................... Nul·la 
 - Coeficient de neteja (NLT-172)  ........................................................................ <= 2 
 - Equivalent de sorra (NLT-113)  ....................................................................... >= 40 
 - % material que passa pel tamís 5 UNE (UNE 7- 139)  ................................... 100 % 
 
En el moment de l’estesa, l’àrid no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure. 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Els resultat dels assaigs i els valors del certificat de identificació, han de complir les 
limitacions establertes en el plec. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de control 
 

 Execució d’un tram de prova que es tractarà, a nivell de control, com un lot d’obra. 
 

 Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el reg i observació de 
l’efecte de pas de un camió carregat. 

 

 Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant. 
 

 Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg. 
 

 Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 
 

 Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques 
o bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa 
del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la D.O.. 

 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es faran segons les indicacions de la D.O.. 
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3.  Especificacions 
 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la 
Documentació Tècnica. Ha de ser neta i sense material engrunat, complir les condicions 
especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida per un excés 
d'humitat. 
 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la 
necessitat d’àrid de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans previstos 
en l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment la seva 
capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat 
de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el 
indicador de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i com 
a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 
 
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 
100 segons Saybolt Furol. 
 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 
tractada sense lligant. S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball 
transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 
unió de dues franges. 
 

 En el cas de reg d’emprimació: 
 
S'ha d'humitejar abans de l'aplicació del reg. 
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI ha de ser de 
1200 g/m2 a calçades i vorals. 
Quan la D.O. ho consideri oportú es podrà dividir la dotació prevista per a la seva 
aplicació en dues vegades. 
 
L’estesa de l’àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la D.O., quan s’hagi de fer circular 
trànsit per sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir. La seva 
dosificació serà la mínima necessària per a absorbir l’excés de lligant o per a garantir la 
durada del reg sota l’acció del trànsit. 
 
 
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a 
l'aplicació del lligant. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d’estendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació de l'àrid de cobertura ha de ser de 4 l/m2. 
 

 En el cas de reg d’adherència: 
 
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum tipus ECR-1 ha de ser 
de 600 g/m2. 
Si el  reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic s'han d'eliminar els excessos 
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre 
les capes bituminoses. 
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4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba 
d’impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 
 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies 
indicades en el plec. 
 
La dotació mitjana del lligant resultant del amidaments haurà d’estar compresa en 
l’interval: 
 

    Dotació patró ±  10% 

 
L’equip de reg  haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la 
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment. 
 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3 amb les corresponents modificacions 
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4. ÀMBIT:
 
2013 FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS, BARRERES DE SEG. I REBLERTS 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 

 Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. 
Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a 
compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 

 

 Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus 
de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’assajaran a compressió 28 
dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris aquests assaigs si 
el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en 
el seu ús. 

 

 Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la 
norma EHE, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 
83-309 EX i l’article 85.2 de la EHE. 

 

 Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions 
de subministrament. En particular, es controlarà el compliment de les limitacions en 
la relació a/c i en el contingut de ciment (control de durabilitat). 

 

 En cas de formigó en massa estructural, o sempre que la DO. així ho determini: cada 
100 m3 de formigó del mateix tipus i dosificació, o fracció setmanal si es consumeix 
menys material, es realitzaran 2 sèries de 3 provetes que s’assajaran a compressió, 
una a 7 i les altres dues a 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per 
cadascuna de les sèries, es controlarà la consistència del formigó, segons UNE 83-
313. Aquest criteri suposa que la resistència del formigó és <=25 N/mm2, en altres 
casos cal revisar el nombre de sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons 
aquest apartat, quan el formigó estigui fabricat en central amb disposició de segell o 
marca de qualitat, els límits de definició del lot poden augmentar-se al doble, amb les 
condicions allà indicades. 

 

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

 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de la norma 
EHE. 
 
 
3.  Especificacions 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components 
es realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
 

Subministrament: En camions formigonera. 
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 
dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 

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

          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
 - Hora de càrrega del camió 

- Hora límit d'us del formigó 
 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 
una barreja homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
     - Consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
     - La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretensat 
     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició 
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandaria màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment) 
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En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de 
la norma EHE. 
Resistència a compressió 
al cap de 7 dies (UNE 83-304) ........................................ >= 0,65 x resistència a 28 dies 
 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa ....................................................... Ciments comuns (UNE 80-301) 
  ................................................................. Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305) 
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-
306) 
 
Classe del ciment ............................................................................................... >= 32,5 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Obres de formigó en massa ............................................................... >= 200 kg/m3 

- A totes les obres ................................................................................ <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable, per a formigó en massa, ha de ser <= 0,65 kg/m3 
 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca ....................................................................................... 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica .................................................................................. 3 - 5 cm 
     - Consistència tova ....................................................................................... 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida .................................................................................... 10-15 cm 
 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- En massa amb armadura de fissuració ............................... <= 0,4% pes del ciment 
- En massa sense armadura de fissuració: ..................................... No hi ha restricció 
 

- Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca .......................................................................................... Nul 
          - Consistència plàstica o tova ......................................................................± 1 cm 

     - Consistència fluida ....................................................................................± 2 cm 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Es seguiran els criteris de la norma EHE: 
  

 La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori 
(fcm), haurà de superar el valor exigit al formigó amb marge suficient, de manera que 
sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix l’execució en obra, la 
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resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera 
aproximació, i segons les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la 
EHE, es pot suposar que: 

 
fcm = fck + 8 (N/mm2) 

 

 Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència 
obtinguts en cada una de les 6 sèries (xi), ordenats de forma que 

 

        x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6 

 

verifiquen:      x1 + x2 - x3 = fck 

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

 

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

 

 L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures 
realitzades, queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es 
troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà 
l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 

 

 El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà 
d’acord a l’article 88.4 de la norma EHE. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 
de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació: 

 

 fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT 

 

 fest < 0,9 fck Actuacions possibles: 
 

 Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest. 
 
 Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, 

escleròmetre) (article 89 norma EHE). 
 
 Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2). 

 
Cal recordar que els assaigs de control de resistència només són preceptius en el cas 
de formigó estructural. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de control 
 
Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents: 
 

 Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista 

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

 Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 
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 Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la 
temperatura i condicions ambientals. 

 Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

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

 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la D.O., i el contingut de l’article 95 
de la norma EHE. 
 
 
3.  Especificacions 
 
El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a 
cada element de l'obra, que ha de ser aprovat per la D.O. 
El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el 
contractista ha de seguir per a la bona col·locació del formigó. 
En el pla hi ha de constar: 

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

 Forma de tractament dels junts de formigonat. 
 
Per a cada unitat hi ha de constar: 

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

 Característiques dels mitjans mecànics. 
 Personal. 
 Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 

avaria). 
 Seqüència d'ompliment dels motlles. 
 Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
 Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
 Sistema de curat del formigó. 

 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.O., un cop hagi revisat l'encofrat, la 
neteja de fons i costers, i hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en 
obra del formigó. 
 
Abocament amb bomba: 
 

La D.O. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat 
prèviament, per afegir al formigó en cas d'excés en la tolerància a l'assentament del 
con d'Abrams per defecte. La D.O. pot refusar el camió amb aquest defecte o bé pot 
obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap 
abonament. 
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No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 
a menys que la D.O. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 
l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 

 
Abocament des de camió o amb cubilot: 
 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 
agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El gruix de la tongada el fixarà la D.O. per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la 
massa. 
El gruix de la tongada no ha de ser superior a: 

- 15 cm per a consistència seca 
- 25 cm per a consistència plàstica 
- 30 cm per a consistència tova 

 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior 
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 
l'autorització de la D.O. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.O. 
En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.O. abans del formigonat del 
junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de fer per vibratge. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments. 
Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar 
a un junt adequat. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la D.O. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte 

amb aigües o filtracions agressives 
El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible. 
El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal 
garantir la constant humitat de l'element amb recintes que mantinguin una làmina 
d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, sistema 
de reg continu o cobriment complert mitjançant plàstics. 
En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, 
que han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
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Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores 
abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia 
aprovació de la D.O. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 
regalims, taques, o elements adherits. 
 
S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la 
norma EHE, sempre que la DO no determini altres més restrictives. 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la 
D.O. 
 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
 
 
REFERÈNCIES: 
 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a  partir 1 de juliol de 1999) 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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5. ÀMBIT:
 
3511
 
PAVIMENTS DE MESCLES BIT. EN CALENT TIPUS D,S,G (TANCADES) 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 
Fórmula de treball. 
 
Per a cada barreja d’àrids analitzada, es realitzaran els assaigs següents amb un mínim 
de 3 dosificacions diferents de betum: 
 

1   Assaig de dosificació de betum (NLT-164). 
1   Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165). 
1  Assaig Marshall complet (sèries de 6 provetes) (NLT-159), amb determinació de 
la densitat i  percentatge de buits de la mescla (NLT-168). 
1 Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162). 

 1 Assaig de deformació plàstica (Wheel Tracking) (NLT-173) (en cas de 
capes de trànsit i intermitja). 
 
Control de fabricació. 
 

 Inspecció a la planta de fabricació. 
 

 Cada 1200 t de mescla fabricada o amb freqüència diària si es fabrica menys 
material, es realitzaran els següents assaigs: 

 
  Sobre la mescla d’àrids (en blanc) 
 

1   Assaig Granulomètric (UNE 7-139)    
1   Equivalent de sorra (NLT-113)   

  

 Inspecció visual del material en cada element de transport. Control de la temperatura 
de la mescla. 

 
Control de recepció. 
 

 Cada 1200 t de material, o amb freqüència diària si es fabrica menys material: 
 

1   Assaig de dosificació de betum (NLT-164) 
1   Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165) 
1  Assaig Marshall complet (sèries de 3 provetes) (NLT-159), amb determinació de 

la densitat i  percentatge de buits de la mescla (NLT-168). En paral·lel, es 
prepararan 6 provetes mes per assajar a tracció indirecta (3 al laboratori 
d’autocontrol i les altres 3 al de l’ETSCCPB). 

  

 Cada 5000 t de material, o amb freqüència setmanal si es fabrica menys material: 
 

Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162) 
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2.  Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred es prendran aleatòriament en la cinta 
subministradora i abans d’entrar en l’assecador. 
El control de recepció es realitzarà sobre mostres preses aleatòriament en els camions 
receptors de la descarrega de la planta. 
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, es realitzarà un durant el 
matí i l’altre per la tarda. 
 
 
3.  Especificacions 
 
La planta asfàltica ha de ser automàtica i de producció igual o superior a 120 t/h. 
S’aportarà compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa 
mitjançant vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui 
la mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de temps de 
desplaçament màxim. 
 
La fabricació de la mescla no es podrà iniciar fins que la D.O. no hagi aprovat la fórmula 
de treball, que inclourà: 
 

 Proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació en fred i, en el seu cas, desprès 
de la classificació en calent. 

 Granulometria dels àrids combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos UNE 

40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 m; 320 m; 160 

m i 80 m. 

 Dosificació del betum, pols mineral d’aportació i addicions, referides a la massa 
total d’àrids. 

 Densitat màxima a aconseguir. 

 En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus 
discontinu, els temps a exigir per a mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels 
àrids amb el lligant. 

 Les temperatures màxima i mínima de calentament previ d’àrids i lligant. 

 Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador. 

 La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 

 La temperatura mínima de la mescla al acabar la compactació. 
 
En funció del tipus de mescla, la fórmula de treball s’adaptarà al fus següent (assaig 
granulomètric (UNE 7-139) i (NLT-165)): 
 

   FUS                            TAMISATGE 
ACUMULAT (% en massa) 
 GRANULO-                             (TAMISOS 
UNE 7-050) 
 METRIC     
              40    25     20    12,5     10      5     
 2,5   0,630   0,320   0,160   0,080 
  
Dens  D12                 100   80-95   72-87  50-65  35-50 
 18-30   13-23   7-15     5-8 
          D20          100   80-95  65-80   60-75  47-62  35-50 
 18-30   13-23   7-15     5-8 
Semi- S12                 100   80-95   71-86  47-62  30-45 
 15-25   10-18   6-13     4-8 
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dens  S20         100   80-95  65-80   60-75  43-58  30-45 
 15-25   10-18   6-13     4-8 
          S25    100  80-95 75-88  60-75   55-70  40-55  30-45  15-25 
  10-18  6-13     4-8 
Gros  G20          100   75-95  55-75   47-67  28-46  20-35  
 8-20    5-14   3-9      2-4 
        G25    100  75-95  65-85  47-67   40-60  26-44  20-35   8-20  
  5-14   3-9      2-4 

 
El control dels materials components es realitzarà segons els criteris dels Àmbits de 
Control 0511, 0524, 0534 i 1031 o 1061, segons el lligant a utilitzar. 
 

Toleràncies (mescla fabricada): 
 
- Granulometria (inclòs el pols mineral): 

  - Tamisos superiors a 2,5 mm (UNE 7-050)  ....... ± 3% del pes total dels granulats 
  - Tamisos compresos entre el 2,5 mm i el 0,08 (UNE 7-050) ± 2% del pes total 
dels granulats 
  - Tamís 0,08 (UNE 7-050)  .................................. ± 1% del pes total dels granulats 
 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
 - Sorres artificials  ............................................................................................... > 65 
 - Sorres naturals  ................................................................................................. > 75 
 
La dosificació del lligant es determinarà seguint el mètode Marshall (NLT-159), prenent 
com a referència els criteris següents: 
 

CONCEPTE          
   INTERM.      BASE     REGULARITZ. / 
TRÀNSIT 
  
Relació ponderal filler-betum             
  1,2        1,0             1,2 
No. de cops per cara                       
  75         75              75 
Estabilitat (kgf)           
   >=1000     >=1000              
>=1000 
Deformació (mm)          
       2-3,5           2-3,5                    2-3,5 
% de buits en mescla                    
      4-8             4-9                  4-6 
% de buits en granulats D,S   12                     
>15          -                >15 
% de buits en granulats D,S,G 20                     
>14       >14                >14 
% de buits en granulats S,G   25                     
>13       >13                  - 

 
Contingut mínim de lligant (sobre massa total d’àrids (inclòs pols mineral)): 
 
Capa de base ........................................................................................................ 3,5 % 
Capa intermitja.......................................................................................................... 4 % 
Capa de trànsit ...................................................................................................... 4,5 % 
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En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada 
amb l’assaig de pista de laboratori (NLT-173). Per a capes de trànsit i intermitges, la 
màxima velocitat de deformació en l’interval de 105 a 120 minuts, no serà superior als 

següents valors (m/min): 
 

CATEGORIA 
DE 
TRÀNSIT 

ZONA TÈRMICA ESTIVAL 

 CÀLIDA MITJANA TEMPER
AT 

T0 i T1 15 20 

T2 15 20 

T3 20 - 

T4 20 - 

 
Tolerància en el contingut de lligant (NLT-164) 
 - Lligant hidrocarbonat  ............................... ± 0,3% de la massa total de granulats 

 
Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162)  ............................... <= 25% 
 
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, haurà de tenir experiència en aquest 
tipus d’unitat, i de forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels 
dispositius. Entre d’altres coses, s’encarregarà de comprovar, el nivell dels tancs d’àrids 
en fred, el funcionament de les seves comportes de sortida, la combustió en el cremador, 
els nivells dels tancs d’àrids en calent, el tancament estanc de les seves comportes i el 
rebuig, així com la envolta del àrid pel lligant. 
En les instal·lacions de mescla continua es calibrarà diàriament el flux de la cinta 
subministradora d’àrids, aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en 
una longitud escollida. 
Setmanalment es verificarà l’exactitud de les balances de dosificació, així com el 
correcte funcionament dels indicadors de temperatura d’àrids i betum. 
 
Pel que fa a la mescla es rebutjaran totes aquelles que es mostrin heterogènies, 
carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb escuma, o les que presentin indicis 
d’humitat; en aquest cas, es retiraran els àrids dels corresponents tancs en calent. 
També es rebutjaran aquelles mescles en les que l’envolta dels àrids per part del lligant 
no sigui homogènia. 
 
La temperatura de la mescla dels camions a la sortida de la planta estarà sempre dins 
de l’interval de validesa definit juntament amb la fórmula de treball. 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids en fred i la granulometria 
resultant calculada a partir del pesos teòrics de cada mida en calent, no superaran les 
toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball. 
 
Els resultats de l’assaig Marshall (mitjana de les 3 provetes), equivalent de sorra i 
contingut de betum hauran de complir les condicions especificades. 
 
Les resistències conservades deduïdes de l’assaig d’immersió-compressió compliran 
les limitacions fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
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Es rebutjarà el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els 
marges de temperatura establerts. 
 
Les bàscules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de 
funcionar correctament. En cas contrari s’interromprà la fabricació i es procedirà a la 
seva reparació o substitució. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de control 
 

 Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. 
 

 Inspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat. 
 

 Inspecció permanent dels processos de estesa i compactació. 
 

 Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 
 

 Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar 
el procés de compactació. 

 

 Cada 1200 t de mescla compactada, o amb freqüència diària si s’utilitza menys 
material: 
 

 Extracció de 8 testimonis de la capa compactada i determinació del gruix, densitat 
i % de buits (NLT-168), i assaig a tracció indirecta. 

 

 Cada 10 m , i en punts singulars com ara tangents de corbes verticals i horitzontals: 
 

 Determinació, mitjançant claus de referència amb precisió de mm, de la cota a l’eix 
i a banda i banda de la plataforma.  

 Comprovació de l’amplada de la plataforma. 
 

 En obres de nova construcció: comprovació de la regularitat de la superfície acabada 
mitjançant el mètode IRI (NLT-332). Es controlaran el 100 % dels carrils.  

 

 Per a capes de trànsit, cada 5000 m2: 
 

 Resistència al lliscament (NLT-175), desprès de 2 mesos d’acabada l’estesa de la 
capa. 

 
2.  Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas determini la D.O. Els testimonis de la capa de 
mescla bituminosa s’extrauran en punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats 
aleatòriament respecte a la secció transversal. 
 
Es tindrà especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 
m en les zones en que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent 
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transversal inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que no queden 
zones amb desguàs insuficient. 
 
 
3.  Especificacions 
 
Es realitzarà un tram de prova, de longitud superior a 150 m, per a cada tipus de mescla 
bituminosa en calent que s’hagi d’utilitzar. La D.O. determinarà si es pot acceptar la 
realització del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 
 
La temperatura de la mescla no ha de superar en cap moment la prevista com a màxima, 
i en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la que s’indiqui a la fórmula de 
treball. 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
El reg d’adherència o imprimació de la capa inferior ha d'estar curat i ha de conservar 
tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la 
superfície. 
 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la 
de la fórmula de treball. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la 
capa i amb la major continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic de anivellació, o bé amb 
reguladors de gruix aprovats per la D.O. 
Ha de tenir una capacitat mínima d'estesa de 150 t/h. 
L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat 
remanent, iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 
apreciable de material. 
L'estesa de la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, 
amb els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 
La D.O. podrà limitar la velocitat màxima d'estesa en funció dels mitjans de compactació 
existents. 
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s'han de fer sincronitzant la 
velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de 
pluja. 
 
La capa s'ha d'estendre en tota la seva amplada, evitant la realització de junts 
longitudinals. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla 
que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui 
inferior a la de la fórmula de treball. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim 
de 5 m una de l'altra. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements 
adequats i calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. 
 
El tren de compactació ha de ser aprovat per la D.O., d'acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa. 
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La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui soportar 
la càrrega de la maquinària. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de 
forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els 
seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus 
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de 
compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que 
retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.O. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui 
compactada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 
segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la 
mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
 
Toleràncies d'execució: 
 - Nivell de les capes de trànsit i intermèdia  ................................................. ± 10 mm 
 - Nivell de la capa de base  .......................................................................... ± 15 mm 
 - Amplària de la capa  ..................................................................................... - 0 mm 
 - Planor de la superfície .......................................................................... ± 4 mm/3 m 
 - Regularitat superficial (IRI): 
 - 50% de la capa de trànsit  ............................................................. <= 1,5 dm/hm 
 - 80% de la capa de trànsit  ................................................................ <= 2 dm/hm 
 - 100% de la capa de trànsit  ........................................................... <= 2,5 dm/hm 
 - 50% de la 1ª capa sota trànsit  ...................................................... <= 2,5 dm/hm 
 - 80% de la 1ª capa sota trànsit  ...................................................... <= 3,5 dm/hm 
 - 100% de la 1ª capa sota trànsit  .................................................... <= 4,5 dm/hm 
 - 50% de la 2ª capa sota trànsit  ...................................................... <= 3,5 dm/hm 
 - 80% de la 2ª capa sota trànsit  ...................................................... <= 5,0 dm/hm 
 - 100% de la 2ª capa sota trànsit  .................................................... <= 6,5 dm/hm 
 
Comprovació del gruix i densitat de provetes testimoni (NLT-168): 
 
 - Gruix de cada capa: 
 - En capa de trànsit  ......................................................... >= 100% del gruix teòric 
 - En la resta de capes  ....................................................... >= 80% del gruix teòric 
 - Gruix del conjunt  ............................................................... >= 100% del gruix teòric 
 
La densitat dels testimonis no serà inferior als següents percentatges de l’obtinguda a 
l’assaig Marshall (NLT-159): 
 
 - Capes de gruix superior a 6 cm  ....................................................................... 98 % 
 - Capes de gruix <= 6 cm  .................................................................................. 97 % 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Només s’acceptarà el tram de prova i per tant, s’iniciarà la producció de la mescla 
bituminosa, quan es compleixin les condicions establertes referents a compactació, 
geometria i regularitat superficial de la capa acabada. En altre cas, es procedirà a la 
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realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la 
fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
 
El lot de control definit en el procés d’execució (jornada diària o 1200 t) s’haurà 
d’acceptar o rebutjar globalment. Les condicions d’acceptació són les següents: 
 

 El valor mig dels resultats individuals dels assaigs realitzats en un lot haurà de complir 
les condicions especificades. 

 

 El nombre màxim de resultats individuals fora d’especificació i la tolerància màxima 
admesa per aquests valors es defineix a continuació: 

 
Propietat        Nombre 
màxim       Tolerància addicional 

de punts d’incompliment     
  en el resultat 

 
Densitat          3 
           2% 
Gruix          
 3           
 10% 
Resistència al lliscament     1   
         0,05 

 
La D.O. podrà acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de 
densitats, sempre que en l’execució del tram de prova s’hagi establert una correlació 
fiable amb l’extracció de testimonis. En tot cas, el nombre mínim de testimonis extrets 
per lot no serà inferior a 3. 
 
Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones 
que retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions 
de la D.O.. 
 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3 amb les corresponents ordres circulars 
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6.  
ÀMBIT:
 
5511
 
ELEMENTS DE FOSA PER A MARCS I TAPES 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 

 Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques 
d’identificació del fabricant, d’acord a EN 124, i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec. 

 

 Control geomètric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124 
 

 A criteri de la D.O. es realitzarà l’assaig d’aplicació de la càrrega de control (EN 124), 
amb determinació de la fletxa residual després de l’aplicació de 2/3 de dita càrrega. 

 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a 
un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, 
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Es seguiran les indicacions de la D.O. 
 
 
3.  Especificacions 
 
El contractista presentarà el certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les 
condicions del plec. Els productes han d’estar fabricats d’acord a les normes UNE 41-
300 (EN 124) i UNE 41-301, i per tant, han de portar marcats de forma indeleble les 
següents indicacions: 
 
 - EN 124. 
 - UNE 41-301 
 - La classe corresponent d'acord amb la classificació UNE 41-300 (EN 124) apartat 
4. 
 - El nom o sigles del fabricant. 
 - Referència, marca o certificació, si la té. 
 
La fosa ha de ser de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma ISO 185) o de 
grafit esferoidal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma ISO 1083). 
 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc. 
 
Han d'estar classificats com D400 segons la UNE 41-300 (EN 124). 
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Han de tenir els gruixos i la forma adequada per a suportar les càrregues de trànsit, 
d'acord amb els assaigs indicats a la UNE 41-300 (EN 124). 
El bastiment ha de tenir elements sortints laterals de fixació de la mateixa colada. 
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar. 
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el 
bastiment al llarg de tot el seu perímetre i quedi garantida l'absència de sorolls en 
condicions de trànsit. 
 
Pas útil (CP) .................................................................................................... >= 60 cm 
Profunditat d’encastament (UNE 41-300)  ....................................................... >= 50 mm 
Franquícia total entre tapa i bastiment  ............................................................. >= 2 mm 
                                                              ............................................................. <= 5 mm 
Pes  .......................................................................................................... >= 200 kg/m2 
Resistència a la tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111)  ........>= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE 7-422)  .......................................................................... >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments  ................................................................. <= 10% 
Contingut de fòsfor  ......................................................................................... <= 0,15% 
Contingut de sofre  .......................................................................................... <= 0,14% 
 
Toleràncies : 

- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament)  ............................. ± 2 mm 
- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament  ....................... Nul 

 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat 
de qualitat del fabricant. 
 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada 
i s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de control 
 

 Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment. 
 

 Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 
 
 
3.  Especificacions 
 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. 
L'anella ha de tenir una secció en pendent tal que no provoqui el trencament del ferm 
perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou 
anivellades prèviament amb morter. 
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La tapa ha de quedar recolzada a sobre el bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
El procés de Col.locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions 
exigides pel material. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa  .............................................................. ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment  ......................................................................... ± 5 mm 

 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones” 
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ÀMBIT: 7525 RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT BLANC 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 

 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
 

 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 
127-001) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

 

 Control dimensional i de color, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 
127-001 

 

 Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna 
i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 

 

 Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 Absorció d’aigua (UNE 127-002) 
 Gelabilitat (UNE 127-004) 
 Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003) 
 

 Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 Resistència al xoc (UNE 127-007) 
 

 Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna: 
 Resistència a flexió (UNE 127-006) 
 Estructura (UNE 127-001) 

 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a 
un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, 
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la 
norma UNE 127-001. 
 
 
3.  Especificacions 
 
El material arribarà a l’obra acompanyat del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant conforme a les especificacions del plec de condicions. 
 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les 
arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
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Absorció d'aigua (UNE 127-002) ........................................................................ <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
 - Cara a tracció ...................................................................................... >= 50 kg/cm2 
 - Dors a tracció ...................................................................................... >= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004) .............. Absència de senyals de trencament o deteriorament 
 
Toleràncies: 
 - Dimensions .................................................................................................. ± 1 mm 
 - Gruix ............................................................................................................ ± 3 mm 
 - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ......................................... ± 0,4 mm 
 - Rectitud d'arestes ..................................................................................... ± 0,4 mm 
 - Balcaments ............................................................................................... ± 0,5 mm 
 - Planor ....................................................................................................... ± 0,4 mm 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del 
fabricant. 
 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir 
les especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 
100% del subministrament. 
 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de 
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix 
aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents 
del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de control 
 

 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de rigola. 

 

 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
 

 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
 

 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. 
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3.  Especificacions 
 
Base de formigó: 
 
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar 
fins aconseguir una massa compacta. 
La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.O.. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la D.O.. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
Rigola 
 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a tocar i correctament alineades. 
S'han d'ajustar al traçat previst. 
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de 
ciment. 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del 
ferm. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h 
a l'hivern. 
 
Toleràncies d'execució: 
 - Replanteig ....................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
 - Nivell .......................................................................................................... ± 10 mm 
 - Planor ................................................................................................... ± 4 mm/2 m 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions 
de la D.O. 
 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y 
recepción en obra." 
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7. ÀMBIT:
 
7531
 
PANOT DE MORTER PER A VORERES 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 

 En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
 

 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 
127-001) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

 

 Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-001 
 

 Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna 
i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 

 

 Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 Absorció d’aigua (UNE 127-002) 
 Gelabilitat (UNE 127-004) 
 Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003) 
 

 Sobre 3 mostres de 3 peces: 
 Resistència al xoc (UNE 127-007) 
 

 Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna: 
 Resistència a flexió (UNE 127-006) 
 Estructura (UNE 127-001) 
 Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-005 /1) (2 peces de cada mostra) 

 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a 
un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, 
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la 
norma UNE 127-001. 
 
3.  Especificacions 
 
Les rajoles hidràuliques han d’estar fetes amb ciment, colorants i granulats. 
Les peces han de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície, i els angles 
i les arestes rectes a la cara plana. 
No poden tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària x amplària x gruix. 
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Gruix de la capa fina  ........................................................................................ >= 6 mm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002)  ....................................................................... <= 7,5% 
Resistència al desgast (UNE 127-005)  ............................................................ <= 3 mm 
Tensió de trencament (flexió i xoc) (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
 - Cara a tracció  ..................................................................................... >= 55 kg/cm2 
 - Dors a tracció  ..................................................................................... >= 35 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-003)  ............. Absència de senyals de trencament o deteriorament 
 
Toleràncies: 
 - Dimensions  .................................................................................................. ± 0,2% 
 - Gruix  ............................................................................................................... ± 8% 
 - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi  ........................................ ± 0,4 mm 
 - Rectitud d'arestes  ........................................................................................ ± 0,1% 
 - Balcaments  .............................................................................................. ± 0,5 mm 
 - Planor  ......................................................................................................... ± 2 mm 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del 
fabricant. 
 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir 
les especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 
100% del subministrament. 
 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de 
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix 
aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents 
del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de control 
 

 Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de panot. 

 

 Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
 

 Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
 

 Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. 
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3. Especificacions 
 
Base de formigó 
 
El gruix de la base de formigó i la seva resistència han de ser els especificats a la D.T. 
o, en el seu defecte, els indicats per la D.O.. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar 
fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la D.O.. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de durar, com a mínim, de 3 dies. 
 
Col·locació del panot 
 
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col·locació. 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. A continuació s'ha d'estendre 
la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 

l'hivern. 
 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb 
sorra. Aquests junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la 
base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
 
Pendent transversal  ............................................................................................. >= 2% 
Gruix de la capa de sorra (si hi ha)  ....................................................................... 3 cm. 
 
Toleràncies d'execució: 
 - Replanteig  ................................................................................................. ± 10 mm 
 - Nivell  ......................................................................................................... ± 10 mm 
 - Planor  .................................................................................................. ± 4 mm/2 m 
 - Alineació de la filada  ............................................................................ ± 3 mm/2 m 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions 
de la D.O. 
 
REFERÈNCIES: 
 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y 
recepción en obra." 
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ÀMBIT:  F025 TUBS DE POLIETILÈ I ACCESSORIS 

 
CONTROL DE  MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 
Les tasques de control de qualitat per a tubs de polietilé i accessoris, son les següents: 
 

 Sol·licitar del fabricant els certificats de materials escollits. 

 Control de la documentació tècnica subministrada 

 Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

 Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar identificació a tubs i accessoris). 

 Realització  i emissió d’informe amb els resultats dels controls realitzats. 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Es comprovarà per mostreig a cada recepció. 
 
 
3.  Especificacions 
 
Les indicades al plec de condicions de projecte, i a més: 
 

UNE 53365. Plàstics. Tubs de PE d’alta densitat per unions soldades, usats per 
canalitzacions subterrànies. Enterrades o no, utilitzades per a l’evacuació i 
desguassos. 
UNE 53381. Plàstics. Tubs de polietilè reticulat (PE-R) per la conducció d’aigua a 
pressió, freda i calenta. 
UNE 53394. Materials plàstics. Codi de la instal·lació i utilització de tubs de polietilè 
per a conducció d’aigua a pressió. Tècniques recomanades. 
UNE 53333. Plàstics. Tubs de polietilè de mitja i alta densitat per a canalitzacions 
enterrades de distribució de combustibles gasosos. 

  
 
4.  Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Serà refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte. 
 
 
 
7.1  
7.2 CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de Control 
 
Les tasques de control de qualitat per instal·lacions amb tubs de polietilè son les 
següents: 
 

 Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra. 

 Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant: 

 Soportació 

 Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
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 Utilització dels accessoris adequats a empalmes i derivacions 

 Distància a altres elements i conduccions. 

 Realització de proves d’estanqueitat i resistència mecànica a 1,5 cops la pressió de 
servei, a instal·lacions d’aigua freda o calenta i a canalitzacions de gas. 

 Realització de proves d’estanqueitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

 Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i proves realitzats. 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Es comprovarà globalment la instal·lació. 
 
 
3.  Especificacions 
 
Les especificacions seran les que es descriuen al Projecte i la normativa següent: 

 Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors d’aigua. 

 Reglament d'instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. 

 Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a ús domèstic, col·lectius 
o comercials. 

 
 
4.  Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar de 
materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari, es procedirà a canviar tot el material 
afectat. 
En cas de discrepàncies amb el projecte, es procedirà d’acord amb el que determini la 
Direcció d’obra. 
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ÀMBIT:  G020 CONDUCTORS DE COURE O ALUMINI 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de control 
 
Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents: 
 

 Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves de rutina exigits a totes les partides. 

 Control de la documentació tècnica subministrada 

 Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 

 Control final d’identificació 

 Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que 
s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

 Assaigs: 
 

A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors 
de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 

 

ASSAIG NORMA 

Rigidesa dielètrica Documentació fabricant 

Resistència d’aïllament Documentació fabricant 

Resistència elèctrica dels conductors UNE 20003 
UNE 21022 

Control dimensional Documentació fabricant 

Extinció de flama UNE 20432 

Densitat de fums UNE 21172 

Despreniment d'halògens UNE 21147 

 
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 
especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DO quan les exigències del lloc ho 
determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat. 

 

ASSAIG EXIGIT AL FABRICANT EXIGIT A RECEPCIÓ 

Rigidesa dielèctrica 100%  

Resistència d’aïllament 100%  

Resistència elèctrica dels 
conductors 

100%  

Control dimensional 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Extinció de flama 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Densitat de fums 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Despreniment d'halògens 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

 
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi 
hagi una supervisió per part de la DO o empresa especialitzada. 

 
 
2.     Criteris de presa de mostra 
 
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, 
a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
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3.    Especificacions 
 
Les normes aplicables a conductors de coure o alumini són les següents. 
 

UNE 20003 Coure tipus recuit i  industrial per aplicacions elèctriques 
UNE 21017 Cables de coure nus semi rígid per a conductors elèctrics. 
UNE 21096 Fils d’alumini industrial recuit per a conductors elèctrics 
UNE 21022 Conductors de cables aïllats 
UNE 21123 Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctric sec 
UNE 21176 Guia per a l’ús de cables harmonitzats de BT 
UNE 20432 Assaig de cables elèctrics sotmesos al foc 
UNE 21172 Mesures de la densitat dels fums produïts per cables en combustió 
UNE 21147 Assaigs dels gasos produïts durant la combustió de cables elèctrics 

 
 
4.    Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la 
Direcció d’Obra, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la 
composa. 
 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de control 
 
Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents: 
 

 Comprovació de la correcta instal.lació dels conductors 

 Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte 

 Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 

 Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió 
adequats 

 Verificar l’ús adequat dels codis de colors 

 Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord 
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

 Assaigs: 
 

ASSAIG NORMA 

Resistència d’aïllament REBT>1000 Ù/V, minim 0,25 MÙ 

Rigidesa dielèctrica REBT 

Caiguda de tensió REBT < 3% Enllumenat, 5% Força 

 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables 
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3.  Especificacions 
 
Les especificacions seran aquelles que es descriuen al Plec de Prescripcions Tècniques 
del Projecte i el REBT. 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini 
la Direcció d’Obra. 
 



ANNEX 17                                                                                                                               CONTROL DE QUALITAT 

 
 

 

48 PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AVDA. EDUARD 

CORBELLA, ROTONDA I CONTINUACIÓ CARRIL BICI 

ÀMBIT: R101 APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de Control 
 

 Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i 
com s’indica a les especificacions. 

 

 Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el 
cas, dels documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica europea. 

 

 Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els assaigs corresponents 
a la identificació del material. En el cas de terra vegetal: 

 

 Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica. 
 Contingut de fosfer. 
 Contingut de potasi. 
 Contingut de nitrògen. 

  Determinació del PH. 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiràn les instruccions de la DO i els criteris de les normes de procediment 
aplicables. 
 
3.  Especificacions 
 
S’han considerat els materials següents: 
 - Terra vegetal (amb o sense adobs) 
 - Terra de bosc o terra àcida. 
 - Terra volcànica 
 - Roldor de pi 
 - Encoixinament per a hidrosembra 
 
Terra Vegetal: 
 
La terra vegetal ha d’estar formada per terra natural provinent de la capa superficial d'un 
terreny, amb un alt contingut de matèria orgànica. Pot presentar-se amb incorporació 
d’adobs orgànics (terra vegetal adobada) 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
 
Mida dels materials petris  .............................................................................. <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
 - Terra vegetal garbellada  ......................................................................... <= 16 mm 
 - Terra vegetal no garbellada  .................................................................... <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
 - Sorra  ......................................................................................................... 50 - 75% 
 - Llim i argila  .................................................................................................... < 30% 
 - Calç ............................................................................................................... < 10% 
 - Matèria orgànica (MO)  .............................................................. 2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
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 - Nitrogen (N)  ................................................................................................. 1/1000 
 - Fòsfor total (P2O5 assimilable)  ...................................................... 150 ppm (0,3%) 
 - Potassi (K2O assimilable)  .......................................................... 80 ppm (0,1/1000) 
 - PH  ................................................................................................... 6 <= PH <= 7,5 
 
Terra de bosc o terra àcida 
 
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
 
Composició granulomètrica: 
 - Sorra .......................................................................................................... 50 - 75% 
 - Llim i argila ..................................................................................................... < 30% 
 - Calç................................................................................................................ < 10% 
 - Matèria orgànica (MO) .............................................................................. MO > 4% 
Composició química: 
 Nitrogen (N)..................................................................................................... 1/1000 
 Fòsfor total (P2O5 assimilable) ......................................................... 150 ppm (0,3%) 
 Potassi (K2O assimilable) ............................................................. 80 ppm (0,1/1000) 
 PH ...................................................................................................... 5 <= PH <= 6,5 
 
Terra volcànica: 
 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
 
Granulometria ................................................................................................. 4 - 16 mm 
Calç ...................................................................................................................... < 10% 
Densitat aparent seca ..................................................................................... 680 kg/m3 
 
Roldor de pi:: 
 
Escorça de pi triturada i fermentada. 
Ha d'estar completament fermentada. 
 
Calç ...................................................................................................................... < 10% 
PH ................................................................................................................................ 6 
Densitat aparent seca ..................................................................................... 230 kg/m3 
 
Encoixinament hidrosembres: 
 
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel.lulosa desfibrada, palla de cereal 
triturada i paper reciclat. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
 
Grandària màxima ............................................................................................... 25 mm 
Composició: 
  Cel.lulosa desfibrada .......................................................................................... 40% 
  Palla de cereal ................................................................................................... 50% 
  Paper reciclat ..................................................................................................... 60% 
 
 
El subministrament de les terres pot ser a granel o en sacs. Si el subministrament és en 
sacs, en aquests hauran de figurar les dades referents a la identificació del producte, 
nom del fabricant o marca comercial i el pes net. L’emmagatzematge sempre ha de ser 
de manera que no s’alterin les seves característiques. 
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Per que fa al encoixinament d’hidrosembres el subministrament serà en bales 
empaquetades i l’emmagatzematge de manera que no s’alterin les seves 
característiques. 
 
 
En cas d’utilitzar-se, el tipus i característiques dels adobs i/o esmenes biològiques, 
s’ajustaran a les indicacions del plec de condicions tècniques de l’obra. Es valorarà que 
el producte disposi d’un qualificatiu ambiental, especialment l’etiqueta ecològica 
europea, segons DOCE L 219 per a esmenes biològiques. No contindran elements ni 
matèries que puguin perjudicar les plantacions.  
 
En el cas d’adobs, el subministrament serà en sacs, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
 - Designació del producte que conté 
 - Nom del fabricant o marca comercial 
 - Pes net 
 - Estat físic 
 - Composició química 
 - Solubilitat 
 - Reacció 
 - Riquesa 
L’emmagatzematge serà en llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
En el cas d’esmenes biològiques, el subministrament serà en envasos tancats i 
precintats i l’emmagatzematge protegit contra les pluges, les temperatures exteriors 
externes i els focus d’humitat. 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de Control 
 

 Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la 
seva estesa. 

 

 Comprovació del gruix d’estesa i condicions d’anivellament. 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra 
 
Es seguràn els criteris que en cada cas , indiqui la DO. 
 
 
3.  Especificacions 
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L´aportació i l´estesa de terra vegetal, i els seus correctors si és el cas, ha de ser 
uniforme sobre la totalitat de la superfície indicada a la D.T., així com en els talussos 
dels terraplens de ramals d´enllaços i en els llocs que assenyali la DO. 
 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb 
el substrat existent. 
 
La supefície acabada ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua 
superficial. 
 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Anivellament  .................................................................................................± 3 cm 
 
Quan la terra vegetal s´hagi de col.locar sobre sòls permeables, s´ha d´estendre primer 
una capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva d´aquesta. 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral.leles a l'explanada, sense 
produir danys a les plantacions existents. 
 
L´estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Les superfícies utilitzades per l´apilament de terra vegetal s´han de netejar, després de 
la retirada d´aquesta, fent una llaurada de la superfície i una explanació i anivellament 
del terreny. 
 
 
Terra vegetal amb adobs: 
 
Abans d´estendre els adobs, la D.F. ha de donar la seva aprovació. 
 
S´ha d´aportar directament al sòl, abans o a la vegada que les feines de condicionament 
físic del terreny. 
 
L´aplicació de l´adob s´ha de fer amb el terra lleugerament humit. 
 
El repartiment s´ha de fer amb passades creuades i de forma uniforme a tota la 
superfície. 
 
Després d´haver adobat el terreny s´ha de regar. 
 
La irrigació ha de ser uniforme a tot el terreny. 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats. 
 
 
REFERÈNCIES: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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ÀMBIT: R105 SUBMINISTRE DE PLANTES 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.  Operacions de Control 
 

 Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
 

 Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec 
 

 Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas). 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra. 
 
Es seguiràn les instruccions que en cada cas, determini la DO. 
 
 
3.  Especificacions 
 
Les espècies vegetals s’han d’adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en 
tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Han de tenir un desenvolupament vegetatiu acord amb les característiques de l’espècie 
i/o varietat. 
 
L’espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar 
ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d’haver-los patit 
anteriorment. 
 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l’espècie i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
 
Les arrels hauràn de donar com a mínim una volta a la seva base. 
 
Les plantes s’hauran de subministrar acompanyades de la següent documentació: 
 
- Guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcte 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 
Les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l’espècie i mida d’arbre. 
 
Quan el subministrament és sense contenidor,  les arrels han de presentar talls nets i 
recents sense ferides ni macadures. Quan sigui sense protecció, el pa de terra haurà 
d’estar intacte, compacte i ple d’arrels i proporcionat a la seva part aèria. Quan estigui 
protegit amb malla metàl.lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de 
guix armat. Finalment, quan és protegit amb guix, aquesta protecció haurà de constituir 
una envoltant de guix compacte. 
 
Quan el subministrament és en contenidor, aquest haurà de ser de la mida i 
característiques adients a l’espècie i/o varietat i a la mida de la planta i s’haurà de retirar 
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just abans de la plantació. La planta no ha de presentar símptomes d’haver tingut arrels 
fora del contenidor. 
 
Quan el subministrament és en esqueix, s’ha d’evitar que perdi la seva humitat durant 
el transport i subministrament; per això s’ha de col.locar dins d’envoltants de plàstic o 
en unitat nebulitzadores. 
 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s’haurà de 
protegir també la part aèria de la planta. 
 
Si no es pot plantar directament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la 
DO. S’ha d’habilitar una rasa on s’ha d’introduir la part radical, cobrint·la amb palla, sauló 
o algu material porós que s’ha d’humitejar degudament. S’ha de disposar de proteccions 
pel vent fort i el sol directe. 
 
Les plantes han d’emmagatzermar-se al viver de l’obra segons el tipus, varietat i 
dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuat de les 
existències. 
Si el subministrament és en esqueix, s’haurà d’evitar que aquest perdi la seva humitat 
durant el seu transport i la seva manipulació. S’ha de col·locar dins d’envoltants de 
plàstic o en unitats nebulitzadores. Si no es pot plantar immediatament s’ha de mantenir 
amb les condicions d’humitat adequades 
 
El subministrament i emmagatzematge per a les barreges de cespitoses serà en sacs o 
en caixes. Aquestes hauran de portar marcades de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
 
 - Génere, espècie i varietat 
 - Qualitat i poder germinatiu 
 - Nom del subministrador 
 - Data de caducitat 
 
Per al cas dels esqueixos aquests s’hauran de confeccionar a partir de les gleves. 
Només es poden portar a peu d’obra la quantitat de gleves per a confeccionar els 
esqueixos que es puguin plantar en una jornada. 
Només es pot portar a peu d’obra la quantitat de pa d’herba que es pugui plantar en una 
jornada. Quan és subministrat en rotlles, no s’han d’apilar més de cinc alçades i s’han 
de col·locar creuats per capes. 
Les barrejes de llavors si no es sembren immediatament, s’han de disposar en un lloc 
protegit de les inclemències atmosfèriques, sec i ventilat. 
 
Les condicions específiques de cada subministrament seran les detallades en el plec de 
condicions corresponent. 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
 
No s’acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 
 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1.  Operacions de Control 
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 Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
 

 Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
 

 Inspecció visual de l’unitat acabada. 
 
 
2.  Criteris de presa de mostra: 
 
Es seguràn els criteris que en cada cas , indiqui la DO. 
 
 
3.  Especificacions 
 
L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitàri, aspecte i presentació. 
 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. S’ha d’evitar l’acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
Previament a la plantació, es comprovarà la ubicació i les condicions de la superficie 
que ha de rebre la planta. 
En el cas de plantes aquàtiques l’aigua de l’estany o de la font on visquin ha d’estar 
neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
4.  Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
 
 
 
REFERÈNCIES: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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ANNEX 1:  Temps de Realització dels Assaigs 
 
 
 
 
 
 
TEMPS DE REALITZACIÓ DELS ASSAIGS 
 
 
 

   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV11210
1 

DETERMINACIÓ DE L'ACIDESA (pH) UNE 7-234-71 1 2 

BV11310
2 

CONTINGUT DE SULFATS UNE 7-131-58 1 2 

BV11410
3 

CONTINGUT DE CLORURS UNE 7-178-60 1 2 

BV11510
4 

DET.  QUALITATIVA D'HIDRATS DE 
CARBONI 

UNE 7-132-58 1 2 

BV11610
5 

CONT. DE SUBST. ORGÀNIQUES, OLIS I 
GREIXOS 

UNE 7-235-71 1 2 

BV11710
7 

CONTINGUT DE SUBSTÀNCIES SOLUBLES UNE 7-130-58 1 2 

BV123L0
3 

HUMITAT TOTAL PER ASSECATGE NLT 359-87 1 2 

BV124B0
5 

DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ 
(SORRES) 

NLT 154-92 2 3 

BV124C0
4 

DENSITAT RELATIVA I L'ABSORCIÓ 
(GRAVES) 

NLT 153-92 2 3 

BV13210
1 

TERROSSOS D'ARGILA UNE 7-133-58 1 2 

BV13320
2 

PARTÍCULES TOVES UNE 7-134-58 1 2 

BV13410
3 

GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE 
(GRANULAT) 

UNE 7-139-58 1 2 

BV134A0
M 

GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (POLS 
MINERAL) 

NLT 151-89 1 2 

BV13510
4 

CONTINGUT DE FINS UNE 7-135-58 1 2 

BV13610
5 

PARTÍCULES DE BAIX PES ESPECÍFIC UNE 7-244-71 1 2 

BV13720
6 

COEFICIENT DE FORMA UNE 7-238-71 1 2 

BV13820
7 

ABSORCIÓ D'AIGUA (GRAVES) UNE 83-134-90 3 8 

BV13830J ABSORCIÓ D'AIGUA (SORRES) UNE 83-133-90 3 8 

BV13920
8 

COEFICIENT DE LOS ÁNGELES UNE 83-116-90 2 3 
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BV13A10
A 

COMPOSTOS DE SOFRE (SO=3) UNE 83-120-88 3 4 

BV13B20
B 

REACTIVITAT GRANULAT-ÀLCALI UNE 83-121-90 3 4 

BV13C20
C 

ESTABILITAT ENFRONT SULFATS 
(GRAVES) 

UNE 7-136-58 6 7 

BV13C30
C 

ESTABILITAT ENFRONT SULFATS 
(SORRES) 

UNE 7-136-58 6 7 

BV13E30
E 

MATÈRIA ORGÀNICA UNE 7-082-54 1 2 

BV13F30
F 

EQUIVALENT DE SORRA UNE 83-131-90 1 2 

BV13H30
H 

COEFICIENT DE FRIABILITAT UNE 83-115-89 
EXP 

1 2 

BV13JB0
K 

COEFICIENT DE POLIMENT ACCELERAT NLT 174-93 3 4 

BV13KB0
L 

ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES NLT 354-91 1 2 

BV13NA0
R 

DENSITAT APARENT (POLS MINERAL) NLT 157-94 1 2 

BV13NB0
Q 

DENSITAT APARENT (GRANULAT) NLT 156-94 1 2 

BV13QD0
T 

ÍNDEX D'ADHESIVITAT NLT 355-93 1 2 

BV13RA0
U 

COEFICIENT D'EMULSIVITAT NLT 180-74 1 2 

 
 

   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV13TL0
W 

NETEJA SUPERFICIAL NLT 172-86 1 2 

BV13XX0
1 

PES ESPECÍFIC D'UNA PEDRA UNE 7-067-54 3 4 

BV13XX0
3 

RESISTÈNCIA ALS SULFATS D'UNA PEDRA  6 7 

BV13XX0
4 

ESPECTROGRAFIA D'INFRARROJOS  10 11 

BV14210
2 

RESISTÈNCIA MECÀNICA A UNA EDAT UNE 80-101-91 
1M 

1+EDAT 1+EDAT 

BV14310
2 

RESISTÈNCIA MECÀNICA A DUES EDATS UNE 80-101-91 
1M 

1+EDAT 1+EDAT 

BV14410
2 

RESISTÈNCIA MECÀNICA A TRES EDATS UNE 80-101-91 
1M 

1+EDAT 1+EDAT 

BV14510
2 

RESISTÈNCIA MECÀNICA A QUATRE EDATS UNE 80-101-91 
1M 

1+EDAT 1+EDAT 

BV14610
3 

TEMPS D'ADORMIMENT I ESTABILITAT DE 
VOLUM 

UNE 80-102-88 2 3 

BV14710
4 

FINOR DE MÒLTA (PERMEABILÍMETRE DE 
BLAINE) 

UNE 80-122-91 1 2 

BV14810
4 

FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN SEC UNE 80-122-91 2 3 
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BV14910
5 

FINOR DE MÒLTA PER TAMISATGE EN 
HUMIT 

UNE 80-108-86 1 2 

BV14B10
7 

CALOR D'HIDRATACIÓ UNE 80-118-86 
EXP 

3 4 

BV14C10
8 

HUMITAT UNE 80-220-85 1 2 

BV14D10
9 

PÈRDUA PER CALCINACIÓ UNE 80-215-88 3 4 

BV14E10
9 

RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I CARB. 
DE SODI) 

UNE 80-215-88 3 4 

BV14F10
9 

RESIDU INSOLUBLE (CLORHÍDRIC I 
HIDROX. POTAS.)  

UNE 80-215-88 3 4 

BV14G10
9 

CONTINGUT DE SULFATS (EXPRESSAT 
COM A SO3) 

UNE 80-215-88 3 4 

BV14H10
A 

CONTINGUT DE CLORURS (MÈT. VOLHARD) UNE 80-217-91 1 2 

BV14J109 CONTINGUT DE SULFURS (MÈT. 
IODOMÈTRIC) 

UNE 80-215-88 1 2 

BV14K10
9 

CONTINGUT D'ÒXID D'ALUMINI UNE 80-215-88 1 2 

BV14L10
B 

CONTINGUT D'ÒXID DE CALÇ LLIURE UNE 80-243-86 1 2 

BV14M20
C 

PUTZOLANITAT (8 dies) UNE 80-280-88 9 10 

BV14N20
C 

PUTZOLANITAT (15 dies) UNE 80-280-88 16 17 

BV17220
1 

CONTINGUT D'AIGUA (BETUM ASFÀLTIC) NLT 123-84 1 2 

BV17230
B 

CONTINGUT D'AIGUA (EMULSIÓ 
BITUMINOSA) 

NLT 137-84 1 2 

BV17310
2 

PENETRACIÓ (25ºC, 100 g, 5 s.) NLT 124-84 1 2 

BV17410
3 

PUNT DE REBLANIMENT, ANELLA I BOLA NLT 125-84 1 2 

BV17520
4 

PÈRDUA PER ESCALFAMENT NLT 128-91 1 2 

BV17720
6 

SOLUBILITAT EN DISOLVENTS ORGÀNICS NLT 130-84 1 2 

BV17910
8 

DUCTILITAT NLT 126-84 1 2 

BV17A20
9 

ÍNDEX DE PENETRACIÓ NLT 181-88 1 2 

BV17D10
D 

PUNT DE FRAGILITAT DEL FRAASS NLT 182-84 1 2 

BV17F30
F 

CÀRREGA ELÈCTRICA DE LES PARTÍCULES NLT 194-84 1 2 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV17G30
G 

RESIDU PER DESTIL.LACIÓ (EMULSIÓ BIT.) NLT 139-84 1 2 

BV17XX0
2 

ESTABILITAT D'EMMAGATZEMATZE D'UN 
BETUM 

NLT 124-84 1 3 

BV17XX0
3 

RECUPERACIÓ ELÀSTICA NLT-329 1 2 

BV1D220
2 

GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (SÒLS) UNE 7-376-75 1 2 

BV1D240
2 

GRANULOMÈTRIC PER TAMISATGE (TOT-Ú) UNE 7-376-75 1 2 

BV1D320
3 

% MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 0,080 
UNE 

UNE 7-135-58 1 2 

BV1D420
4 

LÍMITS D'ATTERBERG UNE 103-103-94 2 3 

BV1D620
6 

EQUIVALENT DE SORRA UNE 7-324-76 1 2 

BV1D720
7 

PRÓCTOR NORMAL UNE 103-500-94 2 3 

BV1D820
8 

PRÓCTOR MODIFICAT UNE 103-501-94 2 3 

BV1D920
9 

ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.N. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 

BV1DA20
9 

ÍNDEX CBR EN LABORATORI (P.M. 3 PUNTS) NLT 111-87 6 7 

BV1DB20
A 

HUMITAT PER ASSECATGE EN ESTUFA UNE 103-300-93 1 2 

BV1DF30
E 

COEFICIENT DE LOS ÀNGELES UNE 83-116-90 2 3 

BV1DG30
F 

NOMBRE DE CARES DE FRACTURA NLT 358-90 1 2 

BV1DK20
H 

MATÈRIA ORGÀNICA (PERMANGANAT 
SÒDIC) 

NLT 118-91 1 2 

BV1DM20
K 

CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES UNE 7-370-75 3 4 

BV1DP10
M 

HUMITAT IN-SITU D'UN SÒL NLT 103-72 1 1 

BV1DQ10
N 

HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE 
SORRA) 

NLT 109-87 1 1 

BV1DR10
P 

HUMITAT I DENSITAT IN SITU (MÈTODE 
NUCLEAR) 

ASTM D 3017-78 1 1 

BV1DS10
Q 

PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE 
DIÀMETRE (NLT) 

NLT 357-86 1 1 

BV1DS10
R 

PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE 
DIÀMETRE (DIN) 

DIN 18134 1 1 

BV1DS10
S 

PLACA DE CÀRREGA DE 30 CM DE 
DIÀMETRE (SNV) 

SNV 70317 1 1 

BV1DS11
R 

PLACA DE CÀRREGA DE 60 CM DE 
DIÀMETRE (DIN) 

DIN 18134 1 1 

BV1DXX0
5 

% MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 25 UNE UNE 7-139-58 1 2 
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BV21120
G 

CONSISTÈNCIA (MÈTODE DEL CON 
D'ABRAMS) 

UNE 83-313-90 1 2 

BV21440
4 

COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV21650
4 

COMPRESSIÓ PROVETA 15x30 ADDICIONAL UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV21690
6 

FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 
ADDICIONAL 

UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

BV21760
8 

SÈRIE DE 3 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV21770
8 

SÈRIE DE 5 PROVETES 15x30 (INCLÒS CON) UNE 83-304-84 1+EDAT 1+EDAT 

BV217A0
9 

FLEXOTRACCIÓ (3 PROVETES 15x15x60) UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 

BV21840
5 

TRACCIÓ INDIRECTA PROVETA 15x30 
(BLASILER) 

UNE 83-306-85 1+EDAT 1+EDAT 

BV21980
6 

FLEXOTRACCIÓ PROVETA 15x15x60 UNE 83-305-86 1+EDAT 1+EDAT 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV21AC0
B 

EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 
75x220 mm 

UNE 83-304-84 3 4 

BV21BC0
B 

EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 
100x250 mm 

UNE 83-304-84 3 4 

BV21CC0
7 

EXTRACCIÓ I COMPRESSIÓ TESTIMONI 
150x350 mm 

UNE 83-304-84 3 4 

BV21XX0
3 

SÈRIE DE 6 PROVETES (CAIXÓ) FORM 
PROJ. 

UNE 83-605-91 2+EDAT 2+EDAT 

BV22210
3 

CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE DE 
REFERÈNCIA 

UNE 83-811-92 
EXP 

1 2 

BV22310
4 

CONSISTÈNCIA PEL MÈTODE ALTERNATIU UNE 83-812-92 
EXP 

1 2 

BV22530
C 

FLEXIÓ I COMPRESSIÓ SÈRIE 3 PROV. 
160x40x40 mm 

UNE 83-821-92 
EXP 

1+EDAT 1+EDAT 

BV23000
1 

COMPRESSIÓ SIMPLE (CONGL.-CIMENT) NLT 305-90 1+EDAT 1+EDAT 

BV25110
3 

CARACT. GEOMÈTRIQUES (BARRES) UNE 36-068-94 1 2 

BV25110
5 

CARACT. GEOMÈTRIQUES (FILFERROS 
PRET.) 

UNE 36-095-85 
(1) 1R 

1 2 

BV25110
9 

CARACT. GEOMÈTRIQUES (CORDONS) UNE 36-098-85 
(1) 1R 

10 15 

BV25230
4 

ASSAIGS COMPLETS MALLA 
ELECTROSOLDADA 

UNE 36-092-81 
(1) 

2 3 

BV25340
6 

TRACCIÓ CORDÓ FIXAT AMB MORDASSES UNE 7-326-88 1R 2 3 

BV25350
6 

TRACCIÓ CORDÓ FIXATS AMB CAPS DE 
TRACCIÓ 

UNE 7-326-88 1R 2 3 

BV25360
6 

TRACCIÓ FILFERROS UNE 7-474-92 
(1)ERR. 

1 2 

BV25370
1 

TRACCIÓ PROVETA DE PLANXA D'ACER UNE 7-474-92 
(1)ERR. 

1 2 

BV25510
1 

RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER PER 
ARMAR) 

UNE 7-474-92 
(1)ERR. 

1 2 

BV25660
1 

RESISTÈNCIA A TRACCIÓ (ACER LAMINAT) UNE 7-474-92 
(1)ERR. 

1 2 

BV25710
2 

DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER PER 
ARMAR) 

UNE 36-068-94 1 2 

BV25710
5 

DOBLEGAMENT ALTERNATIU (FILFERROS) UNE 36-461-80 3 4 

BV25770
B 

DOBLEGAMENT SIMPLE (ACER LAMINAT) UNE 7-472-89 1 2 

BV25810
3 

DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT 
(ACER ARMAR) 

UNE 36-068-94 1 2 

BV25B00
7 

RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 
10x24 cm) 

UNE 14-011-57 2 3 

BV25C00
7 

RADIOGRAFIA SOLDADURA (PEL·LICULA 
10x40 cm) 

UNE 14-011-57 2 3 
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BV25D00
1 

RELAXACIÓ (1000 h) UNE 36-422-85 3 4 

BV25XX0
3 

CARACT. GEOMÈTRIQUES (ARM. 
MICROPILONS) 

 1 2 

BV25XX0
5 

CARACT. GEOMÈTRIQUES PERFIL O 
PLANXA D'ACER 

 1 2 

BV25XX0
6 

DESPLOM I FLETXA DE PERFILS D'ACER  1 2 

BV25XX0
9 

CARACT. GEOMÈTRIQUES EMPERNATGES  1 2 

BV25XX1
0 

ARRENCADA PERN COL·LOCAT  1 1 

BV25XX1
4 

TRACCIÓ FILFERROS MALLES UNE_EN 10-218-
1-95 

1 2 

BV25XX1
5 

COMPROV. GEOMÈTRICA MALLES  1 2 

BV25XX1
6 

COMPROV. GEOMÈTRICA BIONES UNE 135-121-94 1 2 

BV25XX1
9 

TRACCIÓ LAMEL·LES D'ALUMINI UNE 7-474-92 1 1 2 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV25XX2
0 

CARACT. GEOMÈTRIQUES SENYALS  1 2 

BV25XX2
1 

CARACT. GEOMÈTRIQUES BARANES  1 2 

BV25XX2
2 

CARACT. GEOMÈTRIQUES MARCS I TAPES  1 2 

BV25XX2
3 

CARACT. GEOMÈTRIQUES GRAONS UNE 127-011-95 
EXP 

1 2 

BV25XX2
6 

PREPARACIÓ PROVETA SOLDADA  1 2 

BV25XX2
7 

INSPECCIÓ LÍQUIDS PENETRANTS UNE 14-612-80 1 2 

BV25XX2
8 

TENSIÓ-DEFORMACIÓ PLAQUES ACER  1 2 

BV25XX2
9 

CARACT. GEOMÈTRIQUES FLEIXOS  1 2 

BV25XX3
2 

TRACCIÓ PERN COL·LOCAT  1 1 

BV2CXX0
1 

CARACT. GEOMÈTRIQUES (PLAQUES T.A.)  1 2 

BV2E110
1 

RESISTÈNCIA A TRACCIÓ UNE 53-510-85 1 2 

BV2E210
1 

ALLARGAMENT MÍNIM A RUPTURA UNE 53-510-85 1 2 

BV2E410
1 

DURESA NOMINAL UNE 53-549 7 15 

BV2E510
1 

DEFORMACIÓ ROMANENT UNE 53-511-74 7 15 

BV2E610
1 

ENVELLIMENT AL CAP DE 70 H A 100 °C UNE 53-548-75 5 6 

BV2E810
1 

VARIACIÓ DE LA DURESA (DESPRÈS 
ENVELLIMENT) 

UNE 53-549 1 2 

BV2EXX0
1 

RESISTÈNCIA A L'OZÓ UNE 53-540-94 s/edat s/edat 

BV2EXX0
4 

MÒDUL D'ELASTICITAT TRANSVERSAL 
(NEOPRÈ) 

UNE 53-630-89 7 15 

BV2EXX0
5 

RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ (NEOPRÈ) UNE 53-566-88 7 15 

BV2EXX0
6 

ADHERÈNCIA ELASTÒMER-ARMADURES 
(NEOPRÈ/JUNT) 

UNE 53-565-74 7 15 

BV2EXX0
7 

COMPORTAMENT DINÀMIC (NEOPRÈ) MELC 10.16 7 15 

BV2EXX0
8 

CARACT. GEOMÈTRIQUES (NEOPRÈ)  1 2 

BV2EXX0
9 

CARACT. GEOMÈTRIQUES (JUNTS)  1 2 

BV2F310
4 

DOBLEGAMENT (LÀMINA BIT.) UNE 104-281-85 
(6-4) 

1 2 

BV2F410
3 

RESISTÈNCIA A LA CALOR (LÀMINA BIT,) UNE 104281-
90(6-3)1R 

2 3 
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BV2F630
C 

RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ (LÀMINA 
POLIETILÉ) 

UNE 53-165-87 
1R ERR 

1 6 

BV2FA30
G 

RESISTÈNCIA ESQUINÇAMENT (LÀMINA 
POLIETILÉ) 

UNE 53-220-85 
(1) 1R 

1 2 

BV2GXX0
2 

MASSA PER M2 (GEOTEXTIL) UNE_EN 965-95 1 2 

BV2GXX0
3 

GRUIX SOTA PRESSIÓ (GEOTEXTIL) UNE_EN 964-95 1 2 

BV2GXX0
6 

TRACCIÓ GEOTEXTIL UNE 40-528-86 1 2 

BV2GXX0
7 

ALLARGAMENT DE TRENCAMENT 
(GEOTEXTIL) 

UNE 40-528-86 1 2 

BV2GXX0
8 

PUNXONAMENT (GEOTEXTIL) BS 6906/4 1 2 

BV2GXX0
9 

RESITÈNCIA A L'ESQUINÇAMENT UNE 40-529-86 1 2 

BV2GXX1
0 

PENETRACIÓ CON (GEOTEXTIL) BS 6906/1 1 2 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV2GXX1
1 

OBERTURA DE FILTRACIÓ (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 

BV2GXX1
2 

OBERTURA EFICAÇ PORUS (GEOTEXTIL) UNE 40-531-88 1 2 

BV2GXX1
3 

PERMEABILITAT A L'AIGUA (GEOTEXTIL) UNE 40-530-88 1 2 

BV2GXX1
4 

FLUX D'AIGUA VERTICAL (GEOTEXTIL) BS 6906/3 1 2 

BV2GXX1
5 

CARACT. GEOMÈTRIQUES GEOTEXTIL  1 2 

BV2J1306 FINOR DE MÒLTA DELS PIGMENTS INTA 
16.02.55(10.57) 

3 4 

BV2J2304 PUNT D'INFLAMACIÓ INTA 
16.02.32A(7.61) 

2 4 

BV2J3301 TEMPS D'ASSECATGE INTA 16.02.29 
(6.57) 

3 5 

BV2J430
F 

ADHERÈNCIA UNE 48-032-80 2 4 

BV2J5303 CONTINGUT DE MATÈRIA VOLÀTIL INTA 
16.02.31A(10.7) 

2 5 

BV2J6307 ÍNDEX D'ANIVELLAMENT INTA 16.02.89 
(9.68) 

3 7 

BV2J7309 ENVELLIMENT ACCELERAT INTA 
16.06.05(10.74) 

5 10 

BV2J830
A 

ENGROGUIMENT ACCELERAT UNE 48-071-82 5 10 

BV2J930
G 

PES ESPECÍFIC UNE 48-098-92 
1R 

2 3 

BV2JA20
W 

PODER DE CUBRIMENT EN HUMIT (PINT. 
SENYAL.) 

UNE 48-081-84 1 2 

BV2JC20
P 

CONSISTÈNCIA (PINT SENYAL.) UNE 48-076-92 1 2 

BV2JD20
M 

TEMPS D'ASSECATGE (PINT SENYAL.) UNE 135-202-94 
EXP 

1 2 

BV2JE20
K 

QUANTITAT DE MATÈRIA FIXA (PINT 
SENYAL.) 

UNE 48-087-92 3 5 

BV2JF20
R 

ESTABILITAT (PINT SENYAL.) UNE 48-083-92 7 10 

BV2JH20
T 

RESIST. AL SAGNAT (PINT SENYAL.) UNE 135-201-94 
EXP 

3 4 

BV2JK20
V 

FLEXIBILITAT (PINT SENYAL.) MELC 12.93 1 2 

BV2JXX0
1 

RETRORREFLEXIÓ UNE 135-350-93 
EXP 

1 2 

BV2JXX0
9 

RESIST. INMERSIÓ EN AIGUA UNE 48-144-92 
1R 

4 6 

BV2JXX1
2 

ÍNDEX DE DESPRENDIMENTS INTA 16.02.88 
(9.68) 

2 3 
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BV2JXX1
3 

RESIST. A L'ABRASIÓ UNE 56-818-94 2 4 

BV2JXX2
5 

PUNT D'INFLAMACIÓ (PINT. SENY.) UNE 104-281 (1-
12) 

2 4 

BV2JXX2
6 

ESTABILITAT A LA CALOR (PINT. SENY.) UNE 135-221-94 
EXP 

7 10 

BV2JXX2
8 

MICROESFERES DEFECTUOSES UNE 135-282-94 
EXP 

2 3 

BV2JXX2
9 

ÍNDEX DE REFRACCIÓ (MICROESFERESS) UNE 135-283-94 
EXP 

2 3 

BV2JXX3
0 

RESIST. A AGENTS QUÍMICS 
(MICROESFERES) 

UNE 135-284-94 
EXP 

2 4 

BV2JXX3
1 

GRANULOMÈTRIC (MICROESFERES) UNE 135-285-94 
EXP 

2 3 

BV2JXX3
3 

DOSIFICACIÓ PINTURA-MICROESFERES UNE 135-274-94 
EXP 

1 2 

BV2K110
1 

UNIFORMITAT PEL·LÍCULA DE 
GALVANITZAT 

UNE 7-183-64 2 3 

BV2K210
2 

GRUIX D'UNA PEL.LÍCULA DE GALVANITZAT UNE 37-501-88 
1R 

1 1 
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   TERMINI (dies) 

Codi NomComplet Norma min max 

BV2K410
2 

MASSA DE ZINC PER U. DE SUPERFÍCIE 
(GALV.) 

UNE 37-501-88 
1R 

2 3 

BV2L110
D 

DIMENSIONS I DESIGNACIÓ (VORADES 
PREF.) 

UNE 127-026-91 1 2 

BV2L1A0
6 

DIM. I DESIGNACIÓ 
(PANOT/TERRATZO/LLAMBORD.) 

UNE 127-001-90 1 2 

BV2L230
G 

RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (3 U. VORADA 
PREF.) 

UNE 127-028-91 3 4 

BV2L2E0
B 

RESISTÈNCIA A LA FLEXIÓ (6 U. P/T/LL) UNE 127-006-90 1 2 

BV2L310
A 

DESGAST PER ABRASIÓ (VORADES PREF.) UNE 127-005-90 
(1) 

2 3 

BV2L3B0
A 

DESGAST PER ABRASIÓ (2 U. P/T/LL) UNE 127-005-90 
(1) 

2 3 

BV2L4C0
7 

COEF. D'ABSORCIÓ D'AIGUA (3 U. P/T/LL) UNE 127-002-90 3 4 

BV2L6C0
9 

RESISTÈNCIA A LA GELADA (3 U. P/T/LL) UNE 127-004-90 35 36 

BV2L9D0
5 

DENSITAT (5 U. P/T/LL) UNE 7-007-49 3 4 

BV2LBA0
C 

RESISTÈNCIA A L'IMPACTE (P/T/LL) UNE 127-007-90 1 2 

BV2M210
F 

CONTINGUT DE LLIGANT NLT 164-90 1 2 

BV2M310
G 

GRANULOMÈTRIC GRANULAT NLT 165-90 1 2 

BV2M410
A 

CONFECCIÓ (3 PROV. CILÍN.) I 
DENSITAT(MARSHALL) 

NLT 159-86 2 3 

BV2M520
K 

GRUIX I DENSITAT TESTIMONI NLT 168-90 1 3 

BV2M630
D 

EFEC. AIGUA S/COHESIÓ (IMMERSIÓ-
COMPRESSIÓ) 

NLT 162-84 5 6 

BV2MXX0
1 

PERMEABILITAT IN-SITU (LCS)  1 1 

BV2MXX0
2 

ASSAIG CÀNTABRE (VIA SECA) NLT 352-86 2 3 

BV2MXX0
3 

GRUIX D'UN TESTIMONI  1 3 

BV2MXX0
4 

DENSITAT APARENT TESTIMONI  1 3 

BV2T710
A 

ABSORCIÓ D'AIGUA IMMERSIÓ A 100 °C 
(PVC) 

UNE 53-112-88 2 3 

BV2T800
A 

ASSAIG A TRACCIÓ UNE 53-112-88 1 2 

BV2U2A0
1 

ASSAIG AIXAFAMENT 400 mm D. (FORMIGÓ) BN101 1 2 

BV2U2B0
1 

ASSAIG AIXAFAMENT 400/600 mm D. 
(FORMIGÓ) 

BN101 1 2 

BV2U2C0
1 

ASSAIG AIXAFAMENT 600/800 mm D. 
(FORMIGÓ) 

BN101 1 2 
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BV2U2D0
1 

ASSAIG AIXAFAMENT 800/1000 mm D. 
(FORMIGÓ) 

BN101 1 2 

BV2U2E0
1 

ASSAIG AIXAFAMENT 1000/1500 mm D. 
(FORMIGÓ) 

BN101 1 2 

BV2UXX0
3 

ESTANQUEITAT UNIÓ (TUBS FORMIGÓ) BN101 2 3 

BVA6XX0
1 

FORÇA SOBRE SUPORT CLAVAT OC  321/95 1 2 

BVA9110
1 

RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT NLT 175-88 1 2 

BVA9210
H 

REGULARITAT SUPERFICIAL (EQUIP 
VIAGRAFO) (KM) 

NLT 332-87 1 1 

BVA9410
K 

REGULARITAT SUPERFICIAL NLT 334-87 1 1 

BVA9510
R 

ASSAIG CÀNTEBRE (VIA HUMIDA) NLT 352-86 3 4 

BVZ1000
1 

TEMPERATURES MESCLA BITUMINOSA ... 1 2 
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PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 

 
 
El pressupost del present control de qualitat per a l’obra de Reurbanització de l’Avda. 
Eduard Corbella, rotonda i continuació carril bici es de set mil cinc-cents euros 7.500 
EUROS.  
 
S’assumeix un cost del control de qualitat en torn a l’1% del pressupost d’execució 
material de l’obra. 
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AAAAAAA

   
TTT TTTATTATTATTTATTTTATTATTATTAATATTATTATTT

   
TTTTT AssssssssssssTssTsssTsssss

   
TTeTT Tsessss

aa aaaaaaa aaaaaa aa aaa a aaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaa aaaaaaaaaa aaa aaaaa aaa aaaaaaaaaa aa aa
aaa�aaaa� aa aaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaa aa aaaaaa�aaa� aaaa aaaaaaaa a�aaaaaaa� aa aaa aaaaa aaa
�aaaaaaa aaaaaaa a�aaaaaa aaaaaaa aaa� aaa aaaaaaa aaa aaa aaaa�aaaaaa aaa aa aaaaaaaaa aa aa
saaa ss s ssss a aaa ss ssss s ssssa aaa aa aaaaaaaaa aa aaaaaaaaa aa aaaaaaa a aa aasaaaaaa aaaa
aaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aa aaaaaaaa aaa aaaa aaasa .aaaaaaaaaaasaaa

aa aa aaaaaaa aaaaaa aa aasaaaaaa a aaaaa assa aaa a aaaaa aa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaa aaaaaa
aasaaaaaa a asaaaaaaar aa asaaaa a aa aaa aaaaaaa aaaraaaaraa a aaaaaaaaa aaaaasraaaa aaa
saaaaaaa aa aasaaaaaa aa aaa aaaaaaaa aa asaaaaaaar aa aaa aaaaa aa aaaaaaaaaa aaa aaa
aaaaaaaaa aa saaa sss��s aaa � aa aaaaaa aa a�aaaa a�aaaaa aa aa aaa aaaaaaa s�asas�a

s�aaaaaaa aaaaaaa a�aaaa�aa aa aa �aaaaaaa aaaaaaaas.aaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaa a
aaa aaaaa aasa .aaaaaaaaaaasaa aaaaaaaaaaasa aasaasa aaaraaaa a aaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaa a
saaaaa aaaaaaaaaa aaa a a�aaaaaaaaaaa aa aaa aaaa�aaaaaa aaa�aaaa�aa aa aaaaaa aaaaaa aa
aaaaaaaa aa aaaaaaaaaaa aa aaa �aa a��aaa� �aa�aaaa�a aaaaa a�aaaaaaaa aa aa�a aa�aaaa�aaa�
aaaaaaaaa a aaa aaaaaaa a aaaaaaeaaa saraaa aa aaaaaa aaa aaae aaaaaaaa aa eaa aa aasaaaaaa a aaaaaa aaa
saaaasa aa aaaaaaaaaaa aa .aaaaaaaaaa aa aa�aaaaaa a aaaaa aa aaaa a�aaaaaaa�a aaa aaaaaaaa�
a a�aaaaa  aa aaa aaaaaa aaa a aa aa�a aaaa�aaa� a a�aaaaa aaaa aaaaaaa aa saaaaaaaa� a��aaaaaaa
aa�aaa a��aaaaaaaa saaaaaaa

aa aaa aa aaa aasaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaa aa aasaaaaaa aa aaaraaaaa aa aa aaaaaaa
aaaaaaa a aaaaaar aaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa aa aasaaaaaa a aaaaa aa aaaa asaaaaaaar aa asaaaaa aa
aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaaaa aa eaa aa aasaaaaaa a aaaaa aa asaaaa aaa
aaaaaraaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaa aaaaaaa aa aasaaaaaa a aaa a aaaaa aaa aa aaaeaaaa aaaa aa
aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaa a aaaaaaaaaa aaa aa aasaaa asaaaaaaaar aa asaa aa aaaa

   
eTT IATATTTATITIATIAATAAA

eaaaaaaa              U UUUUUUUaUU .UssasaU
U--            U ------
UaaaUa                 U .UssasaU
eaaaaaar              U .UssasaU
saaaaaaaaaaa                U ------
U--                       U ------

   
TTT ATTTATTTTATTTATTTTATTATTATTAATATTATTATTT

saaaaaaa aaaaaa   U O-.UOs UOs UUs.O
Uaaaaaaarsaa  U aUÓ-UÓas sa sU .OUaUsU..-Ó
.aa-aasaaa  a-aa    U -----
saaaaaa aaaaaaaaaaaa U -----
eaaaaaar              U UOssaU sas OUssaa

aaaOK

 easaaaU    s



   
ETT TATATTTATTIATTATTA

   
ETTTT AesssTsTsssTessessss

Uaaaa aaa aaaaaaaa U O-.UOs UOs UUs.O
Uaaaaaaarsaa  U aUÓ-UÓas sa sU .OUaUsU..-O
.aa-aasaaa  a-aa    U -----
saaaaaa aaaaaaaaaaaa U -----
eaaaaaar              U UOssaU sas OUssaa

   
ETeTT TsesssassTssTsTssss

�aa� a�aaaaaaaa aaa aaaa aaaaaaaaa� aa a�aaaaa aaaaaaaa aa aaaaa a�aaaa �aaaa aa�aa aaaaaaaa
aaaaaaaara aaaaaaa .Uea aaaasa aa aa asaaaa a aaaaa aaasaaaaa aa a-aaaa aa aaaaaaaa aaa
aaaaaaaataaaaaaa aaaaaaaaaaraa aaa aaaaaraaaa aaa aasaaa aaaaa aaaaaaa aa aaaa a aa aasaaaaaa
aa a�aaaaa

   
ETTTT Tssessss

aaaaaUaaaaa      U .UssasaU
.aaaaaaaaaUa  U UOsUa asUUss .OsAassU
U-aaaa               U -----
.aaa eaaaaa              U -----
eaaaaaar              U .UssasaU

   
ETETT TsssssssssssTssTsssssssTssssssssssssssTsssssssssTsTssaesssssTsTsssesss

sTssssessss

Uaaaaaaa a aaaaaaa a�aaaaaaa �.��a �aaaaaaaa �aaaaaaaaaaa Aaaaaaaa �aaaaaaaaaa�
   

ETeTT IsssseesssTsTsessesssTssssssssTsssTessessss

aa �aaaaaaaaa a�aaaaaaa� Uaaaaaaa ��aU� aaaaaaa aa aaaaaaaaaa aaa aaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaa aa
aa�aaaaaa a aaaaa aaaaaaaaaaaaaaa saaaaaaa Óaaaaaaa a Aaaaaaaa -aaaaaaaaaa aa aa s�sa�ssas� �a
.aaa-aaaaa aaa aaa raaa-aaaaa aaaaaa-aa aaaaa aaa aaa aaaaaaasa
   

ETóTT TssssssTsTsessesss

aa aaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaa� aaaa aaaaaaaa a�aaaaaaa� aa a�aaaa aa aa �   aaaaaa
   

ETaTT AaTsTssssTesssssss

s�aaaaaaaa� aa aa a�aaaa aa aaaaa a�aaaaaaa� aa aa s aaaaaaaaa
   

ETaTT TsssssTaesTssssssssssTssTssTsssssssseesssssTssTsTssss

Oaaaaaa sa
Oaaaaaa sa aaaaaa
Oaaaaaa sa aaaaaaaaaaaa
Oaaaaaa sa aaa-aaaaaaa

aaaOK

 easaaaU    s



Oaaaaaa sa aaaaaaaaaaaa
Oaaaaaa sa aaaaaaaa
Oaaaaaa sa asaaaa a-aaaaa
Oaaaaaa sa aaaaaaaa
Oaaaaaa sa aaaaaaaa
Oaaaaaa sa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaaa
Uaaaaaa aaaaaaaaaaaa
Uaaaaaa aaa-aaaaaaa
Uaaaaaa aaaaaaaaaaaa
Uaaaaaa aaaaaaaa
Uaaaaaa aaaa a-aaaaaa
Uaaaaaa aaaaaaaa
Uaaaaaa
Uaaaaaa aaaaaaaaaaaa

   
ETaTT TsesssassTssssTsssssssssTsTessssssssTsTsTssss

UAUs-aUUaUU sa aaÓUsaUUU sUAOsUs
U..aaaOs-a ÓaUÈs-.a eas U UUAa sa eOs-aU-sÈ
UeUs.UUaUU sa A-.-.saUaa
UsAsaa esUU--Os-a ..asU-a U aU.UsÓeUUas
UsAUaUa - esUUUaa sa eaU-U eOsU .UAas-U U UaesaU-UUs
UsAUaUa - esUUUaa sa eaU-U eOsU .eaUUUa U s)OsUUU)aUUUs
AUU.a sa -UaUU
AUssaÓaa sa ssUOOsa - eUUa ss)asAU eas -UesUUUU.-OUa sa ÓaaeU
AUaU-UaUUa - sa-Saa
.UAsaa sa .OUsa sa Vasss KO
.U-SU eas U ÓUUssa sa s-aUs-AU.-Ó
.U-Saa eas U ÓUUssaa sa s-aUs-AU.-Ó
.UsSa
.-UaUUa
.sUUa
.OsUUUaa
.OUsU.UOsa sa .OUsa UUa
s-aeOa-.-Ó sa saa-sUa
-aaaaaa U-SUUa
-aaaaaa U-SUUaU
-OsU-ÓOUa ssLa UO aaUsU.UUsUs
-OsU-ÓOUa aaUsU.UUsUsa aU UUaaU
-OsU-ÓOUa aaUaa Uss-U-Ua
ÓaaU-Ó sa saa-sUa sa saUOs-.-OUaa aUsassO.a - UOO-UaUUa sa Uassaa
ÓsUOaa
ssUUAOssC .asCU-.
ssUUAOss-Ua .asCU-.a
ss-ÓUUUa )-ssO.UsAOUUUa
ssOaaa sa -OsU-ÓÓ eas U eUO-UaUUa
UUssaa asa.UsOaOssUsaa
UUOUa .asCU-.a
UUUas-Us eas U saÓ eas saÓOUa-Ó
UUUas-Usa UUS-s-Usa eas U eUO-UaUUa sa UassUUOO
UUUas-Usa UUS-s-Usa eas U eas-.OUa sa .UUUs-UOU.-OUa
UUUas-Usa UUS-s-Usa eas U eOUa sa saÓ-aUsa
UUUas-Usa UUS-s-Usa eas U esOUa..-OUa sa O-Us-UUU
UUUas-Usa eas U UaesUUÓaa
UUUas-Usa eas U UUsÓUaa O-Usa )Os-UOOUUUsa
Uaa.saa A-UUU-UOaaa .OUUCUUaa aU .UsaUU
UOsUas eas U sUU sa eUsaUU
UOsUasa UUA Uss-U-Ua
UaUUsaa
eUUOUa
eUeasasaa UUsUsa - sa eaU

aaaOK

 easaaaU    s



eUsUa esOeOs.-OUUsa ssU..aaaOs-a eas U .U-Saa - UsUUs-a
eUsUa esOeOs.-OUUsa ssU..aaaOs-a eas U .OUsU.UOsa asÈ.Us-.a sa UaUa-Ó
AU-SU
eUsUa esOeOs.-OUUsa ssU..aaaOs-a eas U asaUaUUa sa aUeOsU sa ssUUa
aSUas-Osa
eUsUa esOeOs.-OUUsa ssU..aaaOs-a eas U esOUa.UOsa aSUas-Osa
eUsUa esOeOs.-OUUsa ssasaUaUUa sa UUUUUUÓa eas U UUAa sa -OsU-ÓÓ
eUsUa esOeOs.-OUUsa ssasaUaUUa sa UUUUUUÓa eas U UUAa sa eOs-aU-sÈ
eUsUa esOeOs.-OUUsa ssasaUaUUa aaea.-Usa eas U asaUaUUa sa .OUUaS-Ó U
UassU
ea.aa .OsAaa sa -OsU-ÓÓ eas U OOsUsaa
ea.aa sa -OsU-ÓÓ eas U s-ÓOsaa
ea.aa sa -OaU eas U aa.O.assa
ea.aa sa UOsUas sa .-UaUU eas U aa.O.assa
ea.aa aaea.-Usa sa -OsU-ÓÓ eas U ÓUUsa
ea.aa - ssUUAOss-Ua sa -OsU-ÓÓ sa -OsUU saÓUsUs
ea.aa sa.Uaa sa -OsU-ÓÓ UUA s-ÓOsUa eas U OOsUsaa
ea.aa sa.Uaa sa -OsU-ÓÓ eas U OOsUsaa
eas-.OUa esa-UAs-.UUa sa -OsU-ÓÓ
e-UUUsaaa eUaUaa - aaUUsUa
esUÓUaa sa .OUUaS-Ó U UassU
esOÓsUUUsOsa
esOUa.UOsa eas U aSUas-Osa UUA sCUeUsaa sa OUeOs sa aOs- U esaaa-Ó UsUU
eUUUUsa
aUUsOUa
aaUÓUsa
aOssaa
UUUsOUa
UassUUOO ss-a
Uassaa
Uassaa - aUAaUsUUa eas U UUss-Uas-U
UOU-U
UUAa sa -OsU-ÓÓ UsUUU UUA UUUU asCaU-. sa .UUeUUU eas U .sUOaÓUasaa -
.Os-sa.UOsa
UUAa sa eOs-aU-sÈ sa saUa-UUU UsUU
UUAa sa eO. eas U .sUOaÓUasaa - .Os-sa.UOsa
UUAa sa eO. eas U ssaUUUÓaa
UUAa -saS-Asaa - .OsAUAsaa UO UaUCs-s-.a
OCsOUsaa sa saÓUsU.-Ó sa esaaa-Ó eas -UaUUs-sU.-OUa sa saÓ

   
ETTaTT AsaessasssTesssssssTessTsTsessesssTsTssss

.aaaaaaaaa aaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa
saaaaaaaaraaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaaaa
eaaa aaaaasaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaaaaa
eaaa aaaaasaaaaa aaaaa aaaaaaaaaaa aa aaaa aaaaaaa
eaaa aaaaasaaaaa aaaaa aaaaaaaaaa aa ss a sV a
eaaa aaaaraaaaa saaaaaaaa aaaaa aaaaaaaaaa aa ss a ss a
saaaaaaaaraaaaa aaaaa aaaaaaaaaa aa t a sV a
saaaaaaaaraaaaaa aa aaaa aaaaaaa
saaaaaaaaraaaaa aaaaaaa aaa aaraara aaaaaaaa
Uaaaaaaraaaaaaaaa aa aaaa aaaaaa
.aaar raaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aa ss a st a
eaar raaaaaa aaaaaa aa ssVV gs
eaar raaaaaa aaa aaaaa aa sVass aa
aaaaaa raaaaaa aaa aaaaa aa sV aa
.aaar aaa a aaaaaaaaa aa s a
.aaar aaa a aaaaaaaaa aa saa
.aaaa aa ss a
.aaar aaaaaaaa aa t as
.aaar saaa

aaaOK

 easaaaU    t



.aaar saaa aa s a

.aaar saaa aa s a

.aaar aaaaaaaa aa sVa asaaUaaaa aaa a aaaaaa
Óaaa aaaasaaa aa s ar
.aaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa a aaaaaaaaa aa aaaaaa a aaaaaa
.aaar aaaaaaaa aaa a aas aaaaaaaaa
-aaaasaaaaa aa sss a
-aaaasaaaaa aa ssV a
aaaaaaaaaa aaa a aaraaaaaa aa aaaaaa aaaaaaaaaa
.aaar raaaaaaaa aaa a aaaaasaaa a aaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa
Uaaaaaa aaaaaaaaaa aaa aaaa aa aaaaaaa aaa a aaraaaaa
Uaaaaaa aaa a aaaaaa aaaaaa aa raaaa aaaaaaaaaaaaaa
Uaaaaaa aaa a aaaaaa aaaaaa aa raaaa asaaaaaaaaaaa aaaaaa
Uaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaa
sasaa raaaaaaaaa
Uaaaaaa aaaaa aaaaaaaaaa aa stas a ssaV gr . sV a st .Os aa aaaaaaaaa aaa aaaaa aaaaaaaaaa
aaa s aaaUaa a asaaa aaaaaaaa aa aaaaaaa mm sas a
Uaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaa aaaa aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaa
Uaaaaaaaa
Uaaaasaaaa aaaaaara aaaaaaaaaaaaaaa aa ss a sV aa asaaaaaaaa aa aaaaaaa

   
eTT ASTTATSTATATSTTIATSATATSATT

   
eTTTT AsssssSsssssTssassssssTessssssssssTsTssss

�a aaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaaa aaa aaa aaa aa aaaaaa�aa aaaaaaaaaaaaaaa a�aaaaaaaaaaaa a aaa
aaaaaaaaaa aaaa aa aaaaaaa� aaa aa aa a�aaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaa aaa aaaaaaa aa a�sa a�aaaaaa-aaa
aa aaaaa saaaaaa aa aaaaaaaar a aaa aaaaaaaaaaa aaa aaaa aaaaa aaa .aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a
aaaaaa aa aaaaa aa aa aaaaaa-aaaa� aaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaaaaa aaa�aaaaaaa a a�aaaaa aaaaaaaa
aa sa�aaaaaa aaaaaaaaaaaaa aa Aaaaa Uaaaa�a aa�aaa aa aaaaaaaa a�aa aaaaaa-aaaaa aaaaaaa�aaa

aa aaaaaa�aaa aaa aaaaaaaaaa� aaaaaaaa�aaaa aaa �aaaaaaaaa a�aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa a aaaa aaa
aaaaa a aaaaa aa aaaaaa aa a�aaaaa aaa aaaaaaaaa aaaaa O ss� aa aaaaa aa aaaaaaaa
aaaaaaaaa aaaaaaaeaaaa aa aaa aa eO.a atsaa aaaaaaa a aaaaaaaa aasaaa aa aaa aaaaaaasaaa aaae
aaaaaa aaa a�aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaa a aaaaaaaa aa aaa aa �asaaaaa a aaaaaaa aaaaaa a�aaa
aaaaa

sa aaaaaa-aaaar aaaaaaaaa aaaaaa aaa aaaaa aa aaaaaaaar aa aaaaa aaaaaaUaaa aaaaa aa aaaaa aa
aaa aaaaaa aaaaaaaaa a aaa aaraaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaar aa aaaaaa aasaaa aaaaaa aaa
aaaaaaaaaaa a aaaaaa�aaa� aa a�aaaaaa-aaaaaa
saa aaaaaaa saaaaaaa aa aasaaaaaa aa aa aaaaaa-aaaar aaaaaaaaa ara aaa aasraaaaU

· TssssessTssTssssss

- aa aaaaaa�aaa a�aaaaa aaa aa aaaaaa�aa aa aaaaaaaaaaaaaaaa
- sa aara aaaaar raaaaa aaaaaaaaaaa aaa aa aaaaaaaa aaaaaa-aaaaa
-- aaaaaaaa aa aeaaa aa aaaaaaaar .aaaaaaaa a aaaaaaaaaa aa aaaaaaaasa
- aaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaa aa a�aaaaa aa aa aaaaaaaaaa a�aaa�aaa� a aaa �aaaa aaaaa

aaa aa rasaaaaaa

· lessssTTssssss

- saaaaaaaa aa aaaaaaaar raaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaUaaa aaaaaaaaaaa aa
aaaaaaaaaaaa ataaaa aa sVV aUa eaa a aaaaaaaaaa a aaaaa aaaaaaaaaaa aa aaaaa
asaaaaaaa aa aara aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaa aasaa aa sV aUa

- saaaaaaaa aa aaaaaaaar raaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaa aaa aa sa aaaaaaaaaa aaaaa
aa aaaaar aa aaaaaaaaa .aaaaaaaaaa aaasaaa aa aaaaaaara aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaasa

- saaaaaaaa a�aaaaaaaaaaaa aa aaaa aa�aaaaaaaaaaa aaa a aaaaaa� aaaa aaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa aaa aaaa aaaaaaaa a�aaa�aaa� saaaaa aa aaa aa aaaa aaaaaaaaa �aaaaaaaa

aaaOK

 easaaaU    s



aaaa aaa aaaaaaaaaaa aaaaea aa aaaaaasa
- Uaaaa aaaaaaaaa a aaaaa .aaaaaaaaaaa aaaaaa st   W�a � a�aaaaa aa a�aaaa aa aaaaaa�aaa aaa

aaaaaaa� aa aaaaa aaa�aaaaaaa aaa saaaa a�aaaaa aaaaaaaaaa a a�aaaaa aa aaaaaaa aaa
aasaaa aaaaaaa aa aaaaaaeaaa aaa aaaaaaaaaa

- aaaaaa aaaaasaaa aa aa aaaaaaaaaaa
- .a aaaaaaaaaaa as-a aa aaaa aaaaaaaa aaa a aa aara aaaaaaaaa
- aa aaa�aaaa�aaa aaa aaa�aa aaaaaaaa�aaa a�aa�aaaaaaaa aa aaaa aaaaaaaa �sasa ��ssss�a

· Tsssesssss

- saaaaaaaaa a�aa asaaaaaaa aa s��� � aa aaaaa� aaaaaaaa aaa aa aaa aaaaaaaaaa aaa aa
aara aaaaaaaar aaaaa aa aaaaaa asaaaaaaaa

- aaa aaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa a saaaaaa aaa aaaaaaaaa raaaaaaaa a aaaaaaa aaaaasaaa
aa aaa eaaaa aa aaa aa rasaaaaa a s a aaaaaaaaa

- saa aaaaaaaaaaaa saaaaa aa aaa aaaaaa�aaaa aaaaaaUaaa �aaaa� a�aaaaaaaa aaa aaa
aasaaaaa aa aaaaaaara aaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaa

· lesssssTsssessssss

- aasaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaa aaaaaa saaaaaa a saaaaa aa aaa
aa aaaaa asaaaaaaaa

- .aa aaaa aa aaaaaa aaa aaaaa a aaa aa ss a a�aa a�aaaaaaa aaaaaaaa
- aaaaaa aaa aa aa�a aaaaaaaaa� �aaaaaa aa�aaa aaa aaaaaaaaaaaa a�aaaaaaaaa�a aaa

aaaraaaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaa aaaaaa aa aa aasraaaU
- s Uasaaaaaaaaaa saaaaaa aa te   U sV Ua
- s saaaaaaaaaa aa sV U   U sV aUa
- s  Uasaaaaaaaaaa se   U sV aUa
- t Uasaaaaaaaaaaa se   U ss Ua
- s .aaaaaar aa aaaaaaa se . U  U ss Ua
- s .aaaaaar aa aaaaaaa se . U  U ss Ua
- s .aaaaaar aa aaaaaaa se   U ss Ua
- s Uaaaaaaaaaaaa aa aasaaaaaa   U .ssV ras st rasa
- s .aaaaaar aa aaaaaaa se   U ss Ua

· TssssessssTssTsssssss

- �aaaaa aaa�asaaa a�aaaaaaaaa aa aaaaaaa� aa aaaaaa aaaaaaa� aaaa aaa a aa aaaaaaa�
a�aaaaaa aa aaaaa asaaaaaaaa

- a�aaaaaaaaa aaaaaaUaaa aa aa�aaaaaaaaaa aaa aaaaaaaa aa aa�a aaaaaaaaaa�a
- aa aaaaa aaaraa aaa aasraaaa aaaaaaU

- .aaaaaar aa st r    U Oaaaaaaa
- .aaaaaar aa ssV r    U Aaaaa
- .aaaaaar aa stV r    U Oaaaaaa

- Ua a�aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaa �aaaaaa�a

· AsaessasssTssassssss

- saaaaaaaa aa aaaaaaar a aaaaaa
- aaa aaaaaaaa a�aaa�aaa� aaaaaa aaa�asaa a�aaaaaaaaaaa aa aaaa aaaaaaaaaa
- aa aaaaaaaaaaa a aaaaa aa �aaaaaaa aaaa aaa�aaaaa a aaa aaaaaaa aa �aaa a a�aaaaaa

aaaaaaaa a�aaa�aaa� aaaaaa
- s�aaaaaaaaaaa aa aaaaaaa� a aaa aaaaa aa aaaaaaaa aa aaaa aaaaaa aaa aaa�aaaa

aaaaaaaaeaaaa

· AsssesssssTessssssssss

- aa aaaaaaa aaaaaaaaa aa  aaaaaaaa� aaaaaaaaaaa a�aaaa aaaaaaaaaaaaa aa s� a�a
- aaa aaaaaaaaaaaaa saaaa aa aaa aa aaaaa asaaaaaa
- aa aaaaaaaaaa aa aaaa aa aaaa aaaaaaa aaa aaaaaaaaaaaaa a aa aaaaaa aa aaaaaaa aaa

aaeaaa a aa raaaaaaa
- aaa aaaaa aa aaaa a aaa �aaaa aa aaa a�aaaaaa-aaaaa aaa aaaaaaa aaa aaa aa �aaaaaaaaa aa

aaaOK

 easaaaU    s



aaaaaaaaaaaaaaaa a aaa aaaaaaaaa

· AsssesssssTesssasss

- sa aaaaar aa aaaaaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaa st r a aaaaaaaaaraaaaa aaaaaaaaa
aa aaaaa asaaaaaaaa .aaaaa -- aa aaaaaaaar aaaataaaaa aa aaaraaar aa aaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa

- saaaaaaaa aa aaaaa asaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaar aa aa aaaaaaa aaa aaaaaaaaa
aaaaaaaa a aaaaaa aa aaaaaaaaaara

   
eTeTT AsssssSsssssTsTssaesTessssssssssTsTssss

eaa aaaa aaa .aaaaaaaaaaa eaaaaaaaaa aa aaaaaaeaaaa aaa saaaaaaa aaaaaaa aaraaa aa aa aaaaaasaa
aaaaaaaaaaaaaaa a�aa�aaa aaaaaa aaaaaa-aaa aaa aaaa�aaa� aaa aa aa aaaaaaaa �aaaaaa aa aaaa
aa a�sa aa aaa-aaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa a aa�aaa aaaaaaaaa aa aaaaa aa aa aaaaaaa�aaa�
aaa�aaaaaaa aaa asaaaaaaaa aa a�aaaaa

sa aaaaaaaaaa� aaaaaaaa a�aaaa aaaaa aaaaaa�aaaa aaa aaaaaaaa aa �O. aaaaaaaa aaa aaa
aaaaaaa aa aaaaaaaaaar a aaa aaasa saaraaaaeaaa a aaaaaa aaaaaaaaaaa aasaaa aaa Uaaaaa
Aaaaaaaa aa a�aaaaaaaaa� aaaaaa�aa a aaaaaaaaaa aa aaa aaaaa aa aaaaaaa aaa aaae �aaaaaaa aa
aaa aaaaa aaaaaaaaaaa a asaaaaaaa aaaaaaaaaa aa aaa eaaaa aaaaaaaaaaaa

   
eTTTT AsssssSsssssTssTssssesssss

saa aaa aaaaaUaaaaa aa a�aaaaa aa aaaaaaaaaaa a aa aaaaa aa aaa�a�aaaaa a�aaaaa aaa
aaaaaa-aaaaaaa aaa�aaaaaaaa a�aaaa aaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a�aa�raa aaaaaaa

aa aa aaaaa�a aa�aa aaaaaa aa a�aaaaaaa� aaa aaaa�a aaaaaaaaa aa aaaaaaa�a a�saaaa aa
aaaaaaeaaa a aaaaaa aaa aaaaaaaaaaaaa aaa aaaaa aaaaaaa a aaa aasaa aaaaaaa aaa aaaaaaaaaaaaa

   
eTETT AsssssTssssssSsssssssTTIssssssssTsTessssssssTssssssTssssssss

�aa aaa aaaaaaaa aaa aaaaaaaaa aa aaaaaaaaaa� aa aaaaa a a�aaaaa aaaaaaaaa a�aaaaaaaa a
�aaaa aaa aaaa a�aaaaaaa a a�aaaaaaa�a aaaaaa aaaaa aa aaaa�a aa aaaaa aaaa�aaaaa aaa aaa aaa
aaaaaaa aaaaaaaaaaaa aa aa aaaaaa aa aaa aaaaa aaaaaaa a aaaaaa aa aaaaaaaaaa a aa aaaaaaaeaaar aaa
aaaaaaaa a a�aaaaa a aaaaa a�aaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa a aaaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaa .aeaaaaa ataaaaaa saaaaa raaaaaa aaaasa aaaaaa aaaraa aa aa eaaa a aaa aaaaaaa
aaaaaaaaaaa a�aaaaaaa�a �a�aaaaaaa a �aaaaaaaa� aaaaaaaaa

saa aaaaaaaaaaa saaaaaaa aaa aa aaaraaaar a aa aaaaaaaar aaaaaa aaaaaaaa aaaaa aaa aasraaaa
- sa aaaaaa-aaaa� aaaaaaaaa saaaa a�aaaaa a�aaaaa aaa aaae aaaaaaaaa a aa -aaaaaaaa�

Ua-aAaUa Vss aaa rasaaa sasaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aa Aaaaa Uaaaar aaa a aaaaaa aaa
aaaa a�aaaaaaaa a aaaaaaaaaaa

- aa aaaaaaaa aa aaaaaaaaa aa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aa aaa aaaaa aa aaaaaaa a aaa
aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaa aa aaaaaa aaaaaaaaa aa a�aaaaaa sa aaaaa aa
saaaaaaa aa aaaaaa aaaaaaaaa aa aa aaaaaaaa a aa aa aaa aaa aaae aa aaa aaaaaaaa aa aaaa
aa aaaaaaaa asaaaaa a aaaaaaaaaaaaa aa aaa aaaa aaa aaaaaa a aaa aaaaaaaa asaaaaa aaaaaaaaa
aaae aaaaaaaaaaa a aa Uaaaa Uaaaaaa �U-a��Ó��s �aaaaaaaaaaaaa aa a�aaaaaa
aaaaaaaaaaa � aaaaaaaaaaaa� aaa sa�aaaaaa aaaaa aaaa�aa�aaaa�a aa �aaaaaaaa
Óataaaaa

- a�aaaaaa-aaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa saaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaa aa aaa a�saaaaa aa
aaaaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaa

- aa aaa-aaaaaaa �aa�aaaa aaaaaaaaaaa aa aaaaa aa aaaaaaa a a aaa aaaa�aaa aa a�aaaaa
aa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa

- s�aaaa�aa�aaaa�a a �a aa �aaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaa aaa aaae aaaaaaaaa a aa
aaaaaaaaa� U-a��s aaa �a�aaa sa�aaaaaa a��aaaaaaa a aaaaaa� aa aa aaaaa sa aaaaaaaa
s a � aa aaae aaaaaaaa a a�aaaa�aa�aaaa�aa aa aaaaaa�aaa�a a�aaaaa aaa aaa�aa a aaa
aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aa saaaa aaaaaaaaaaaa

- aaa aaaaaa a�a�aaaaaa� aaaaaaa aaaaaaa a�aaaaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaa�aaaa�aaa� aaaaaaaa
aaa aaaaa aa aaasaaaaa� aa aaaaaa aaaaaaa� a�aaaaaaaaaa aaaaaa a�a�aaaaaa�a aaaa

aaaOK

 easaaaU    s



- )aa aa aaaaaaa-aa aaaaaaaaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaa aaa aaaa aaaaaaa a aaaa aaaa
saa a�a�aaaa aaaaaa�aa aaaaa aa aaaaaaaa aaa aaaaaa a aaaaaaa�aaaaaa aaaaaaaaaaaa

- sa aaaaaaaaaaa aaaa aaaa aaa aeaaaa aaaaaaaaa aaa aaaasaa aaaaaaaaaa sa aa aaaaa aaa
aaaaaaaaaa aa aaaaaaa aaa aaaaaa�aaaaa a aa aaa aaaaaUaaaaaa aaaaaa aa a�saaaa aa
aaa�aaa a�asaaaaaaa aa aaaaaa Uaaa aaa aa�aaaaaaaa aaaa�aaaaaa a aaaaaaaaa aaa aa
aaaaaaaaaa aaa aaaaaaa saa aa aaa aaaaaaaa aaa aasaaaaaaaaa aaaaaaa aaaa aaaaaaaaaa aaa
raaaaaaa aa aaa aaaaaaaaa

- saa aaaaaaaaaa aa aaaaa�aaaaaaa aa aaaaaaaaaaa saa a�aaaaaaaaaa aaa aaaa
�aaaaaaaa�a aaaa aa aa aaaaaaaaaa a�aaaaaaaa a aaaaa a�a�aaaa�a �aa aa aaa�aaaa�a aaaaa
aaa aaaaaaraaaaaa aa aaaaaaaaa �aaaaaaaaa aaaaaa a�aaaaaaa�a aaa aaa aaaaaa aaaaa a
aaa aaaaa a aaaaaa

- sa aaasaaaaar aa aaaaa a aaaaaaaa aaaaaaraa aaaaa aa aaaaa sa aa aaaaaa aaaa aa aa
aaaaaaaa a aasaaa aa aaaaaaa aaaaaaaaa

- Óaaa aa aaaaa�aaaa a�aaaaa aaaaaaaaaaaa a a�aaaaaa aaaeaaaa saaaaa aa aaaaaaa aaa
aaaaaa aaaaaaaaa aaa aa aaaaaaaaaaa aaa a�aaaa aaaaa�aaaaaa

- Óaaa aa aaa aa�aaaa a aaaaaa aaa aaaaaaaa aa aaa aa aaaaaaa�aaaaaaa saa a�aaaaaaaaa
aaaaaaaaaa aaa a�aaaa aa aaa aa aaa a aaaaa a�aa aaaaaaa aa a�aaaaaaa a aa aaaaaa
a�aaaaaaa aaa� aa aaaaa�aaa� aa a�aaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaa a�saa aaaaaaaaa aa aaaaaa
aaaaaaaaa a aa aaaaaaaa aa aaaaaaaaaa aaaaaaaar saaaa aa aaaaaaeaa-aa aa aaaaa
aaaaaaaaa a aaa aaaaaaaaa aaa aaaa�aaaa a�aaaaaaaaaaa aaaaaa aaaa aaaaa a aaaaaaa

- aa aaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa .aasaaeaaaa aaaaaaaaaa aaaa a aeaaaa
aaaaa�aaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaaaaa�a a�aaaaaa-aaaaaaa aaaa�aaaaaaa� a aa aaaaaaaaa
aaaaaa aa aaa aa aaaaaaaa aaa aaaa a�a�aaaa�a aaa aaa-aaaaa aaaaaaaaaa aa aaaaa�a a
aaaaaaaaa aaaa aaaaa aaaasaa aa aaaaaaaaaaa aaa aa aaaaaaaaaa aaa aaaaaaaa
aaaaaaaaaaa a aaa aa aaa raaaaa aaat aaa aaaaa a aaaaa a aa aa aaaasaaa ataaaaa
aaaaaaaaaaaa aaa a�aaaa aaeaaa aaa aaaaaaaaaaa aa aa aaa aa �aaaa aaaaaaaaaa
a�aaaaaaa aaaa�aa�aaaaa a aaaaaaaaaaa� a�aaaaaaa�aa a aa�aaaaaaaa saa aa
aaaaaaaaa-aa aaa aaaaaaa aa aaaaaaaar aaa aaaasaaa aa aaa aaa aaaaaaaaaaaa aasaa
aaaaaaaaa

· Asess�sssssTsTsssssssesssTssssTsesssssssTsTs�ssss

aaa aaaaaaaaa aaaaaa aaa a�aaaaaUaaaaa aaaa aaaaaaaaaa a�aU
- aaa aaaaaaaaa aaaaaaa aa aaa-aaaaaaaa aaasaaaaeaaaa aaaaa aaaaaaa aaaaaa a aaaaaaaaa

�aaaaaaaa a aaaaaaa aa aaaaa aaa aa aaaa aaaaaaaa aa a�aaaaaaaa aaaaa aaa a aaaaa a sas� a
aaa aeaa

- aa aaaaa aaa aaaaaaaaaaaaa aa aaaa ���a aa aaaaaaaaa a aaa�aaaa saaaa�aaaaaaaaaa aaa aa
aaaaaa�aa aaaa aa a�aaaa aaaaa�aaa aaaa a aaaaaa�aaa a�aaaaaaaa aaaaaaa aaa aaeaaaa aa
aaaaaaaa aa ss aa

- aa aaaaa aaa aaaaaaaaaaaaa aa aaaa �A�a aa aaaaaaaaa a aaa�aaaa saaaa�aaaaaaaaaa aaa aa
aaaaaa�aa aaaa aa a�aaaa aaaaa�aaa aaaa a aaaaaa�aaa a�aaaaaaaa aaaaaaa aaa aaeaaaa aa
aaaaaaaa aa ss aa

- aaa aaaaaaaaa aeaaaa saaaaa aa aaa-aaaaaaa aa aaaaaaa aaaaa aa a�aaaaaa aaa aaaaaaaa aaa
aaaaa aaaaaaaaaaaa a�aaa�aaaaaa aa aaaaaaaa a aaa aaaaaaaaa aaeaaaa a aaa aaaaaaaa a
aaaaaa aa aaaaa aa aaaaa raaaaaaaaaa a aaaaaa aa aaaaaa saaaa a aaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa
aaa aaaaaaaaaa aa aa�a aaaaaaa�aaa�a a�aaaaa�aaaaa aaa�aaaaaaaaaa aa aa�a aaaaaaa�a

   
óTT TAASAATTTATTATTTAATATTATTTSLTATTTATTIAATTSAT

saa aaaaaa-aaaaaaa aaa�aaaaaaaa a�aaaa a�aaaaaaaaa a aaa aaaaaaaa�aaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaa
aaaaaaaa ss a aa aaa sasa sssssssa aa s� a�aaaaaaaa aaaaaaa a aaa s-a��a-.-�Ua UCU-Uaa sa
aaÓUsaUUU - aUsUU U saa OAsaa sa .OUaUsU..-Óa

eaa aa aaaraa aa aaaaaa asaaaaaaaa aaaaaa-aaaaaaa sasaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaaaeaaa a aaa
aaaaaaa a aa aaaaaa aaa aaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaa aaaaaa aaaaaa aa a�aaaaa

�aa a�aaaaaaa� a�aaaaaaa aaaaa aa aaaaaaaaa aa aaa aaaaaa-aaaaaaa aaa aaaaaaaa aaa aa
aaaaaaaaaa a aaaaaaaa aaa aasaaaU

   
óTTTT TssssssTssasassss

aaaOK

 easaaaU    t



· Tssssss

.aa a ataaa aa aaa a aaaa sV aaaaaaaaa

· TssssssTs�ssssessss

a�sa a�aaaaaa-aaa aaa aaaaaa a�sas as a sas a a�aaaaaaa aaaaaa aa aaaaa aaaaaa aaa a a�aaaa
aaa a aaaa ss aaaaaaaa

· TssssTssTsesess

.aaa s� aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a�aaa aaaaaa aa aaaaa aa aaaaaaaaaa a�aaaaa a�sas as a
sas a a�aaaaaaa aaaaaa a�aa�aa aaaaaaaaaaaaa  aaa aaaaa aaaaaaaaaaaaa

   
óTeTT Ssssessss

aaaaaataaa aaaaaaaaaaaa s as aaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa
   

óTTTT Assessss

saaaaaaa aaa aaaaa aa raaaaaaaa U aaaaaaa aa aaaaaa saaaa aa aaaaaaaaaa-aa aaaaa sas a s as aaa
aaaaaaaaaaa aaa aaa�a a a�aaaaa

aaaaaaa aaa aaaa  aaaaa�aa a aaaaaaaa aaaaaa a aa aaaa aa aaaaaaaaaaaaaaa a�aa�aa �s aaaaaa a
aaaa aaaaaaaaaa aaa a aaaa sV aaaaaaaaasa aaaaaaa aaa a aaaaaaaa aaaaaaa .s aaaaaaaaa aaa a
aaaa sV aaaaaaaaasa a aaaaaa saaaaaaa .sV a aa aaaaaaaaaa aaa aaaas aaa a aaaaaaaaa aaa
aaaaaaaaaaaaa

   
óTETT TssssTssTsssssss

aa aaaaaaaa aaaaa aaa a�aaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaa aa s� aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaa aa s
aaaaaa aa aaaaaaaaaaa aaa a�aaaaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa�aaaaa aa aaaaaaa aaa
aaaaaaaaa aaaaaa aa aaa aaeaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa a aaaraaaa

U aaaaaaa aa aaaaaa saaaa aa aaaaaaaaaa-aa s as aaa aaaaaa saaaaaaaa
   

óTeTT TssssTsTssssssassssTsTsssssssssss

aa aaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaa aaa aaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaa aa sV aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaa
a�aa aaaa a�aaaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa�aaaaa a aaa aaaaa aaa aaaaaaaa a�aaaaa   aaa
aaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaa aaa a ataaaa aaU

- aaa aaaaaaaaaaa
- aaa aaaaaaaa
- aaa aaaa a�aa�aa aaaaaaaa

aa   aaaaaaaa a aaa aaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaa saaaaa a�aaaaa aaa�aaaa�aaa aaaaaaaaa a aaaaaaa a aaaa
aaaa aaaaa aa aaaaaaaa

aa aaaaa a aaa aaaaaa aaa aaaaa a�aaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaa saa aa aaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa aa aaaaaa aaaaaa saaaaa�aa aaaaaaaa a a�aaaaaa� aaaaaa �aaaaaaa aa aaa aaaaaaaaa aa
aaaaaa aaaUaaa aa aaa aa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa )aaaa aa aaaaa a aa raaaa aa aaaaaa
a�aaaaaaa a aaaaaaaa aaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaa aaeaaaaa aaaaaaaaaaa a aaaaaaaa

aa aaaaa a aaa aaaaa aa aa�aaa a�aaaaaaa� aaaaaaaaa aaaa�aa aaaaa aaa ss a aaa s� aaaaaaaaaaaaa aa
aaaaa a�aaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaa aaa aaaaaaaasa aaa aa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaUaa a

aaaOK

 easaaaU    s



a�aaaaaaa a�aaaaa s�aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaa aa a�aaaaa saaaa a�aaaaa aaaaa
aaa a ataaa aaU aaaasaaa aasaa aaasaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaa saaaaa aaaaa aaaaaaaaaa aa
aaaaaaaaa saaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaraa aaaaaasaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa aaaaraaaaaa aaaasaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaa aaa a aaaaaaa
a�aaaaaaaaa aaaaaa aaa a aaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaa aaa a aaaaa aaaaeaaaaa
aataaaa aaaaa aa saaaaa aaaaaaaaaeaaa a aaaaaaaaaa

�aa a aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaaa a�aaa aaaaaaaaaa aa aaaaaaa a
aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaa a�aaaaaaa�aaa

aa aaa�aa aa �aa�aaaa� aa a�aaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaa aaaaa aaaaaaaaa a saaaaa
aaaaaaaaaaa aaa aaa a�aaaaaaaa aa Oa�aaaaaaa aa aa aaaaa a�aaaaa aa aaa aaaaaaaaa aa aaaa sssssa

U aaaa aa   aaaaaaaaa a�aaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aaa aa aaaaaa�aa aa�raaaU

- aaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaeaaaa
- saaaa aaaaaaaaa
- aaar saaaeaaaa
- aaaaaa
- aaaaaaaaaaa
- aaeaaaa aasaaaaaa
- aaaaaaaaaa
- aaaaaaa
- �aaaaa a�aa aaa �aa

aa aaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaa aa aaraaaaa aaaaeaaaaaaaaa a aa aaaaaaaa aa aaaaaa aaaaaaaaa
aa aaaaaaaa aaaaaaeaa a aaaaaaaa

   
aTT SAAATTATSATAAAT

   
aTTTT TsssssssTsTessssss

aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa�aaaaaaa aa aaaaa� aa aaa aaaaaaaaaaa aa a�aaaaa aa aa aaaaaaa aa
�asaaaaa aaa aaaa aaaaaaaa aa aaaaaa aaaaa aaaa aaa aaa aa a a�aaaaaa aaaaaaaaaaa a
aaasaaaaeaaara aaa aaa aaaaaaa ataaaa aa aa eaaa aa aaaaaaaa aa s a a aeaaaa aa saaaa aa
aaaaaaaar aa aaaaaaa  ataaaa aa t aa

s�aaaaa a aa aaaaaa-aaaa� aaaaa aaaaaaa�aaa aaaaaaa�aaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaa a aa aa�a
aaaaaaaaara aaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaasaaaaeaaa a aaasaaaaa aa aaaaaaaaa aa aaaa
aaaaaaa aa aa aaaa aa saa aa aa aaasaaaaaa Uaaa aaa aaaaaaaa a aaaaaaaa-aaa aaaaaaa a aaaaaaa
aaaaaaaaa a s a aaaaa aa aea a aaaaaaaaaa aa aaraaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aa aaaaaa
aa�aaaaaaaaaa a�s a a�aaaaaaa

aaa aaaaaaaa aeaaaa a aaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaa a aaa eaaaa aa aaaaaaa a aa aaa
aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa a aa aa aaa aaaaaaa aa aaaaaaaa aasaaaaaaa
aaasaaaaeaaaa aaa aaaaa saaaaeaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaa aa aa aa aaa aaaaaaaa aaa aa aa aaa aa
aa aaaaa aaa agaaa aa aaaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaaa aa�aaaaaaaaaaa a�s a a�aaaaaa a aaaaaa aaa a
aaaaaaaa aa rasaaaaaa

sa aaaaaaaaaa� aa a�aaaaaaaa aaaaaaaaa a aa aaaaaaaa� a aaaaaaaa� a�aaaaaa aaaa aaaaa a
aaaaaaaaaaa aa aaaraaar aa aaaaaaaaa

saa aaa�aa aa aaaaaa aa aaaaa saaaaaaaaaaa aaa a�aaaa a�aaaaaa aa aa aaaaaa�a sa aaaa aa
aaaaaaar aa aa aaaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaa aa aeaaa aasaaaaaaa a aaaaasa aaaaa-aaaaa sa aaaa
aaaaaaaaa aa aaaaaa aaaaaaaaaa aa�aaaaaaaaaa a�s a a�aaaaaaa s�aaaaa aaaaaaUaaa aaaaaa �aa
�aa� aaaaaa aaaaa�aaa aaaaaaUaaa aa�aaaaa aaaaa-aaaaaa �� �a�� a� a aaaaaa aa s a aa
a�aaaaaaaaaa

sa aaaaaa-aaaar aaaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaa aaaaaaaaaaaaaaa aaa sasaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aa

aaaOK

 easaaaU    sV



Aaaaa Uaaaara

saa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaa aaaraaaaa aa aaaaaaeaaaa aa aaaaaaaaaaa a aaa aaaaaaaaaaaa aaa
aaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa

   
aTeTT Tssssss

aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa�aaaaaaa aa aaaaa� aa aaa aaaaaaaaaaa aa a�aaaaa   

sa aaaaa saaaaaa aaa aaaaaa aaaaaaaaa a aaaaaaaa aaaaaaa aaa aasraaaa aaaaaaaaaa ataaaaa
.aaaaaaaaaaa aaa aaaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaa-aaaaaaa asa aaaaaaaaasU s a

a�aaaaaa aa aaa a aaaaaaa s as aa aaaaaataaa a sV as aa raaaa aaa aaaaaaaaaaaa

sa aaaaaaaaar aaa aaaaaaaa a aaa aaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaa aaaaa aaaaaaaaa a
aaasaaaaeaaaa aaa aaa aaaaaaa ataaaa aa aa eaaa aa aaa aa aaaaaaaa .aaaaa aaaaasas

a�sas� as aaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa .s a aa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaas aaaaaaaaaaa aa aaa
raaa aa aaaaaaaaar aaaaaaaa aa aaaaaaaaaa aa eaaaa aa aaaa aa aaaaaaaar aaaaa aaaaaaaa
asa aaaaaa aaa aa aaaa aaaaaaaa a VatV a .aaaaaaa aaa aaa aaaa aaa aaaaaaa aaa aaaaaaasaa aa
a�ea�aa aeaaa aaa aaeaaa�a �a �aaaaaa aaaa aaaaaa aaa �aaaaaa aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaaa aa
aaaaa aaaaaa aa aaaaaaaa a sasV aa aaaaaaa aaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaaaa
a�aaaaaaa� aaaaaaaaa saa aaaaaa-aaaaaaa aaa�aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaa �aaaa aa aaa aaaaaaa
aaaaaaa�aaaa a aaa aaaaaa a�aaaa a�sas� a aaaaa aa aa�aaa aaa aa�aaaaaa

sa aaaaaaaaaa a�aaaa a�aa-aaaaaaaa�a aa aaa aaaaa a�aaaaaaa� aa aaa aaaaaaaa a aaaaaaa aaaa aa
s�� aaaa sa aa-aaaaaaaa� a�aaaa�aaaaa aaaa aaaaU aa aaaaaaaaa aa aaa�a aaaaaa aaa saaaa aaa
aaaaaaaaaa aa s aaaa a aa aa�a aaaa a�aaaa�aa aaaa aaaaaaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaa
a�aa-aaaaaaaa�a

s�aaaaaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaa aaa�aaaaaaaa a�aaaaa sa aa aaaaaa aaaaaaa�aa aaaaaaa�aaaaa aa
aaaaaaaa aaaaaaa a aaaa aa a�aaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaa�aaaa�aaa a aaasaaaaa aa
aaaaaaaaa aa aaaa aaaaaaa aa aa aaaa a�aaaaaaa� aa aaaaa�aaa aaaaaaaaa aaa� aaa aa aaa aa
aaaaaaUaaaaa a aaaraaaaa aa aaaaaaaa asa aaaaaaa Uaaa aaa aaaaaaaa a aaaaaaaa-aaa aaaaaaaa
a aaaaaaa aaaaaaaaa a s a aaaaa aa aea a aaaaaaaaaa aa aaraaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aa aaaaaa
aa�aaaaaaaaaa a�s a a�aaaaaaa

aaa aaaaaaaa aeaaaa a aaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaa a aaa eaaaa aa aaaaaaa a aa aaa
aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa a aa aa aaa aaaaaaa aa aaaaaaaa aasaaaaaaa
aaasaaaaeaaaa aaa aaaaa saaaaeaaaaaa aaaaa aaaaaaaaaaa

sa aaaaaa-aaaar aaaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaa aaaaaaaaaaaaaaa aaa sasaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aa
Aaaaa Uaaaara

saa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaa aaaraaaaa aa aa aaaaaaaaaa aa aaaaaaeaaaa aa aaaaaaaaaaa a
aaa aaaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa

saa aaaaaaaaaa aa aaaaa aaaaaaa aaaaa �aaaaa �aaaaa a aaaaaaaa aaaaaaaaaa a�aaaaaaaa�
aaaaaaa�aaaa aa aa aaaaaa aaa aaaaaaaaa a�aaaaa aa aa�a aaaaaa� aaa a�aaaaaaaaaa aa aaa aaaaaaa
aaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaaaaa a�aaaa aaaaa a aaa aaa saaa a aaaaaaa aaaaa aa aaa�aa aa s� a s�

asa aaa�aa aaa a�aaaaaas aaa aaaa�aaa� aaaaa a�aaaa aa�aaaaa aaaa aaa saaa �aa aaaaaaaa a s�
aaaasa

   
aTTTT sssssTsTsesssssssTTAsassssss

aaa aaaaaaaaa aaaa�aa�aaaaa a a�aaaaa saaaaa aa aaa aaa aaaaaaaaa aaaaa aaa �aaaaa
�a�aaaaaaaaaa�a aa�aaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaa�a aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aa
aaaaaaaaa asa aaaaaa aaaaaaaa aaa aa�aaa aaaaa aaaaa a�aaaaaaaaa

aaa Uaaaaaa �aaaaaaaa a�Uaaaaaaa �aa�aaaa�aa aaaaaaaaaa aaa a aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaa�
aaaaaa a aaaaaaaa aaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa saaaaa aaaaa aaaraaaaa aa aa aaaaaaaaaaar aaaa

aaaOK

 easaaaU    ss



aaaaaaaaa

saa �aaaa a�aaaaaaaaa aaa�aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaa aaa�aaaa�aaaa a aa-aaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa

sa aaaaa �aaaaaa aa aaaaaaaa a�aaaa �aaaa aaaaa aaa aaaaaaaaaaaaa� saaaa aaaaa aa aaaaaaa�
aaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaaaaaa aa aaaaaaaaaar aaaaaa aa aaaaaaaaaa sa aaaaa aaa
aaasaaaaaaeaaaa aaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aa aa aaaaaaeaaar aa aaaaaaaaa aaa aaaaaaa
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aa aaaaaaaaa aaa sa aa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aaa a aaaaaaa aa aa aaaaaaaaaaaaaa aa
aaaaaaaa aa aaaaaaaaa aaaaa�a aa aaaaaa a�aaaaaa aa aaaaaaaa�a aaaaaaaaaaa a�aa �aa
aaaaataaa aa aaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaa a aaa aaaaaaaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaa aa aasaaaaaa a
aaaaaa a aaa saaaa aa aaa aaaaaaeaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaeaaaaa

sa aaaaaaaaaaar aa aaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aa aa aaaaaaa aa aaaa aaa aaaaaaaa aa aaaaaa
aaaaaaaa aaaaaa t saaaa aaaaaaaa s aaaa a aa aaaaaaaa aa aa aaaaar aaa aaaaaasaa aa ataaaa aa
aaaaaaaara aa aaa ra aaaaa aaa aa araaaaaU

                        sV

   . m --------------------------    as s as

                O aa Os . s

Uaaaaa aa aaaaaa aaa aa aaaaaa aaaaaaaaa saaaa aa aaaaaaaaa a aa aaaaaaaaaa �aaaaaa�
aaaaaaaaaa�a aaa aaaaaaaaa a aa aaaa aaaaaaaa aasaaaaaa aa aaaa aa a�aaaaaaaa aa a�aaaaaaaa aaa
aaaa�aaaaa aaa �aaaaaa a�a aaaaa�aaaa aaa aa aaaasaaaaa a aaa aaa aaaaa a�a aaaaaaa aaa a�aaaa
aaaaaaaaa aaaaa saraa-aa aaaaa aa aaa aaaaaaaa

aaa aaaaaaaa aa aaa aaaaa aa saaaaaaa aa aaaaaaaar aa aaaaa ara aaaaaaaaaaaaaa aaa aasraaaaU

- aaaaaaaaa a aaaaaa aa aaaaaa
- Uaaaaaaaar aa aaaaa
- saaaaaaaaaa
- Uaaaaaaa aa aaaaaaaaar
- Uaaaaaaaaar aa aaaaaa
- saas aa aaaaa
- Uaaa aa aaaaaaaaa aaaaaaaa a ataaaa aaa aaaaa aaaaaaaa
- eaaa a aaaaaaaaaa aaa aaaaUaa aaaaaaa aa aaaaa
- aaaaaaaaa aa aaaaaaaaa
- eaaa a aaaa aaa aaaataaaaa aaaaa-aaaaaa aa aaaaaaaara aa aaaaaaaa aa aaaaaaaaa
- eaaaaaa aa aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaar
- Uaraaaaaa aa aaaaaa
- .aaaaaaaar aa rasaaaaa
- eaaaa aa aaaaaaaaa
- eaaaaaa aaaaaaaaaaa

U aaa a aaa aaaa aaaaaa aa eaaaaaaar -aaaraaaaa aaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaa a aaaaaaa aaaaaa
aa aaaaa aaara aaaaaaa aaa aasraaaa aaaaaaa aaaraaaaraaU

U.U-O-UUU UaaUsU esaOaUU-OU
Uaaaaa aa aaaaaa La a�aaaaaaaaaa a aa�aa aaa�a
Uaaaaaaaar aa aaaaa sasaa aaara
saaaaaaaaaa sasaa aaara
Uaaaaaaa aa aaaaaaaaar .aaaaaar aaaaaaaeaaa aa aaaaaa aaaaaaaaaaa a

aaaaaaa� a�aa�aa
Uaaaaaaaaar aa aaaaaa -aaaaaa aa aaasaa a aaaaaa-aaaaaaa

aaaOK

 easaaaU    ss



aaaaaaaaaa
saas aa aaaaa a saaaaaaa aaaaaa aaaaaaaeaaaa aa aaaaaaaaar
Uaaa a aaaaa aa aaaaaaaaa
aaaaaaaa a ataaaa

�aaaaa� a�aa�aa aaaaaaaa�aaa aaaaa aa �aaa
aa aaaa

Uaaaaaaa aa aa aaaaaa aaaaaaaaa a
aaaaaaaaa aaaaaaaaa

Uaaaaaaar aaaaaaaeaaa

.aaaaaaaar aa rasaaaaa sasaa aa aaaaaa
eaaaaaa aa aaaaaaaaaa a aaaaaaa
aaaaaaaaaaa

Uaaaaaaar aaaaaaaeaaa

aaa aaa�aaa aa aaa�aaaa� aaaaa aaa aaaaaaa�aaa a�aaaaaaa aa aa�aaaaa a aa�aaaa aaa aaaaa aaa
aaaaaaaaaa aa aaa aaa aaaaaa aa aaaaaaaaa aaat aaa aaaaaaaaa aaaaeaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa
a�aa�aaaa�aaa� aaaa aaaaaaa aa aaaaaaa a aa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaaa aaa aa aaaaaaaaa aa aaaaaaa
aaa aaaaaaaaa aaa a aaaaaaaaa aaaaaaaaa a aaaaaa aa aaaa aaaaaaUaaa aaaaaaa aa aaaraaaar a
a�aaa�aaa aa�aaaa�aaa�aaa aa aaa�aaaa� aaa-aaaaa�aa aa aaaaaaaa� aaaa�aaaaaa aaaaaaa�aa a
aaaaaaaaaraaa

   
TETeTT TssssTsTsssses

aa �aa aa aa�aaaaaa a aaaaa aaa aaaaaaaaaaaa saaaa a�aaaaaaa aaa aaaaa aaa aaaaa a aaa
aaaaaaaaaa aaaaaaaa a�aaaaa a aaaaaa aa aa aaaaaaaaaa�aaa� a�aaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaa
aaa aa aU

saaa- saaaaaaa aaaa aaaaaaaa a aaaaa aaaaaaaaaaaaaa
saaa aaaaaUaaaaa aa aaa aaaaa aaaaaaaaaaa aa aa aaa aaaaaaaaa aaaa a�aaaaaaaaaa
saaa Uaaaaaaa�aaa� aaaaaaa a�aaaa aaaa aaaaa aa aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaa aa

aaaaaaaaa a �aaaaaa �aa aa aaaaaaaaa� aaaaaa a�aaaaa
taaaa- Uaaaaaar aaaa aaaaaaaa aa aaaaa a aaaaaaaaaa aaa a aaaaaaaaa aa aaaaaaa a aa aara

aaaaaa�aaa�a �aa a�a�aaaaaa� aa aaaaaaaa
saa Uaaaaa aa aaaaa a aaaaaa aa aaaaaaaa a�aaaaaaaaa
saa- saaaaaaaaaaaaa aa aaa eaaaa aa aaaa aa aaaaaaa aaaasaaaa aaaaaaa a aaaaaa aa aaaaaaaa

-a-aaaaaaaar aaaaaaaaaa
saa saaaaaaa a�aaaaaa a aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaa aaaaaa�aaaa aa aaaaaa

aaaraaaaaaaaa
taa- saaaaasa aa raaaaaaaaa aa aaaaa aa aaaaa aa aaaaaaaaaa a saaaaaaa
saa aaa�aaaa�aaa� aaaa aaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaa a�aaaaa a aaaaaaa
s�aa Uaaaaaaaaaa aaaaa aa aaa aaaaaaaaaa a�aaaaa a aaaaaaa Aaa�aaa aa aaaaaaa
ssaa- -aaaaaaaar a aaaaaaar aaasaaaa aaa saaaaa a aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aa aaa aaaaaaaa

aaaaaaaa a aaaaaaaaaa aa aaaa aaaaaaa aaaaaaa aa aa aaaaaaaa aa aa aaa aa aaaaaaa aa
aaaaaaaaaaa aa a�aaaaa a aaaaaa aasaaaaaa a a�aaaaaaa� aaaaaa�aaaa

aa aaa aaaaa aa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaaa saaaaa a�aaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aa aa aaaaa
aaaaa aaaaaa aaaaa aa aaaaaaaaaa a aaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaaaaaa a aaaaaaaa

   
TETóTT AsssssssssTssTssssssssss

a�a aaa aaaaaaaaaa aaa aa aaa�aaaa a�aaa aaaaaaaa aaaaa s�s aa a s� aaa aaaaaaaaaaaaaaa

Uaaaaaaaaaa aa aaaraaaaa aa aaaaaaaar aaaa aaaaaaaaa aaaa aaaaa aaaa aaa aaaaaa aaaaa
aaae aa aaa aaae aaaaaa aa aaa aaaaaaaaaaa .aaaaaaaaU saaaaaar aaaaaraaaaaa .UOsa aaaaaaaaa
.-ssa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaeaaaa a aa aaaaraaaaa aa aaaaaa

saa aaaaaaaaaa aa aaaaa�aaaa a�a aaaaaaaa aa�aaaa aa a�aaaaaaaa aaaaaaaaa�aaaaa aa a�aaaa�aa
aaaa aaaaaa aaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaa aaa aa a�aaa aaa aaaa aa aaa�aaaa a�aaa aaa a
aaaaaaaa aaaaaaaaaa aa aaaaaeaaaa aa aa sVV aa .aaaeaaaaas aaaaaaaa aa aaaaaaa aaaasaaaa
aaaaa aaa aasaaaa aaaaaaaaaa aaaasaaaa aaa aaaaaa aaaaaaaaaa raaaaaa a aaaaaraaaaaaa

aaa aaaaaaaaaaaa aaa aaaaraaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaa a aaaaaaa aaaaaa ara aaa aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa aaa aa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa

aaaOK

 easaaaU    sV



saaaaaaaaa aaaaaaasaa

Uaaaaa aaaaa aa aaaaaaar aa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaa aaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aa
aaaaaa a�aaaaaaaaaaaa aa aa aaa aaaa aaaaa a a�aaaaaaaaaa aa aaaaa aaa aaaaaaa-a� a aa aaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaaaaaa �aaaaa aaaaa aa aaaa� a�sa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaa aa raaaa a aaaaaaaa aa aaaaaa

Uaaaa aaa aaaaa aa aaaaaaa� -s aaaaaaa saaaaa a�aaaaa aaaaaaa aa aaaaaaaa aa aaaaaaaa� aaaa
aaaaaaa a aa aaaa aaa aasaa aaaaaaaaa aaa aaaaaasaaa aa aaaaaa aaaaaaar aa aaaaa a aaaraaaa
aaa aa aaaaaaa� aaaaaaa aaa aaaa aaaa aaaaaaaaa aa aaa a�aaaaaa�aaa� a�aaaaaaa aaaaaaaa�aaaaa
saaaa a�aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aa aa-aaaaaaaa� aaa aaaaaaaa aa aaaaaa aaa a�a�aaa aa
aaaaaaaa� aa aa aaaaa-aa aa a�aaaa

U aaa aaaaa aa aaaaaaaaaara aaa aaaaaaaaaaaa aaa aaaaa aaa aaaaraaaaaaa aaaaaaaa a
aaaaaaaa aaaaaaaaaa ara aaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaa aaaaaaeaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa
�aa� aaaaaaa a�sa aa aaaaaaaaaa a�aaaaaa aa a�aaaaa aaa a aaaaaaaa aaaa aa aaa aaaaaaaaaaa

sa aaaaaaaa aaaaaaaa a aaaaaaaa aaaaaaaaaa a�aaaa�aa aa aa aaaaa aaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa a aa aaaa aa aaaaa aaU aaaaaaaa asaaaaa aasaaaa aa aa aaaaaaaar aaaa raaaa
aaaaa-aaaa a aa aaaaaaaaa aa aa aasaaaaaaar aaa aaa aaa aaaaaaaaaaa

sa aaaaa �aaaaaaa aaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaa�aaa aa aaaaaa aaaa a a�aaaaaa aa
aaaaaaaaaa aaaaa saaaaaa aaaaaa aaaaa aa aaaaaaara

saaaaaaaaa raaaaaaa

s�ea�aa aaaaaaa aaa aaaaaaaaa aa a�aaaa aaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aaa�aaaaa a�aaaa a aaa�aa
aaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaa� aaaaa a�aaaaaa�aaa aa aaaaaaa

saaaaaaaaa aaaaaraaaaaaa

sa aaaaaaa� UO aa aaaaaaa aaa aa aaa aaa�aaaa a�aaa aaaaa aaa ��� aa �aaaaaaaaaa� a aaa s�
aaa Óaaaa aaaaaaa aaaa aa aa aaaaaaar aaaaaa a aa saaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaa a aaaaa aaaaeaaaa
aa aaa-aaaaaaa aaaaaaaaaaa a saaaaaaaaa aa aaraaaaa aaaraaaaaaaaaaaa aa aaaa aasaaaaU

UO�U sss  ��� aa aa aaa�aaaa a�aaaa
UOAU s��  sss aa aa aaa�aaaa a�aaaa
UO.U s��  s�� aa aa aaa�aaaa a�aaaa

sa aaaaaaa� a aa aa�a� UO�a aa aaa aaaaaaa a a�aaaaaaaa UOa aa aaaaaaa aaaaaaaaaa a aa
aaa-aaaaa a aaaaaaaaaa aaa aaaaa aaa aaaaaaaa aaa aaaaaaaaaa UOA a UO.a ara aaa aaaaaaaaaaa sa
aaaaa aaa aaaaaaaa aa aaaa aaaaaaaaa a aaaaa aaaaaaaaa aaa aa r)O .raaaa )aaaas
Oasaaaeaaaaasa

saa aaaaaaaaaa a aaa aasaaaa UOA a UO. aaaaa aaaaaaa aaaaesaaa aaa raaaaa aaaaaaaaaaa
aaa aa aaa�aaaa a�aaaa aaaa aaaaaa aaaaaa aaa ss� aa �aa aaaaaaa aa aaaaa aaa �aaaa aa
aaaaaaa a aaaaa aaaaaar aa aaa aaaaaar a sst aa aaaaaaaaaaaaaasa Uaaaa raaaaa aaa aa
aaaaa a�aaaaaaaa� a aaa aa aaaaaaaaaa aa aa aaaaaaa�a sa aaaaaaaa� aaaaaaa a�aaaa a aaaa aa
aaaaa�aaaa aaa a aa aaa�aaa aa �aaa saaaa saaaa a�aaaaa aaaaaaaaa

sa aaaaaaaar aaaaaa aa aaaaaaaaaaaaar aa aaaaa aaaaaaa aaa aaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaa saaaa aa
aaaaa a aaaaa aaaaaaUaaa aa aaaaaaaaa� aa aaaaaaa aa�aaaa�aaa�aaa a�aaaaaaaaaaaaaa a
aaa�aaaaa a aa aaaaaaaa� aaaaaaaaa aaaaa aaaaaaa aaa a�sa a�aaaaaaaa aaaaaaaaaa aa aaa aa
aaaaaa�a aaa aaa aaaaaaaa aaa a aaa aaaaa a�aaaaa a aa aaaa aa aaa�aaaa� aa aaaaaa aaaaaaaaa

a�saaaa aa aaaaa aaaaaaaa aaaaaa aa aaa aaaaaaaaaaaaaa a aa aaa aaaaaaa aa aaaaaaaaaa�a aaa
a aaaaaaaeaa aa aaaaaaa aaa aaaaaaa aa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaar aaaaaaaaa Uaaa aaa aaaaaaa aa
a�aaaaa �aaaaaaaa aa aaaaaaa� UO saa aa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaa aaaa aaaaaa
aa�aaaaaaaaa aa a�aaaaaa a aaaa a�aaaa a�saa aa aaaaaaaa aaa�aaa a�aa�aaaaaaaa aaaaaaaaa aa
aaaa sa aaaaaaaa� a�aaaaa a aa aaaaaa-aaaa�a aa aaaaaaaaa aa a�aaaaaa aaaaaaaa a aa aaaa a aa
aaaaaaaa� aaa aaaaa a�aaaaaaaa�a aaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aa�aaaa�aaa�aa a aaaaa aa aaaaaaa

aaaOK

 easaaaU    ss



Ua aa aaaaa aaaaaa aa aaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa UO aa a�aaaaa aa aaaaaaaa aaa
aaaaaaa aaaaaa�aaa a�aaaaaaa� aa aa aaaaaaa aaaaaaaa a aa aaa aaaa aaaaaaaaaaaa aaaaa�aaaa
saaa aa a�aaaa aa aaaaaaaa�a a�sa aa aaaaaa aa aaaaaaaaaa aa aa aaaaaaa� aaaaaaaaaa aaaaaaa
aaaaaaaa aa aaaaa aasaa aaaaa aa aa aaa aa aaaaa aaaaaaaa aa aa aaaaaaa aaa aasaa aaaaaaaa aaa
aaaaaaaar aaa aaaaa aaa raaaa ataaa aaaaaaaaaaa saaaa aa aaaaaaaa-aa aa aaaaaaa aa aaaaaaaar
aaa aaaaaaaaaa a aaaaa aaaaaaaaaa aa aaaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa a aaaaaaaaa Óaaaa aa aaaaaaaaaa aaa
aaaaaaa aaaaaaaaaa aaa a�aaaaaa aaaaa aaaa a aaa aaaa aa aaaaaaa� UO aa aaaaa�aaaa saaaa aa
aaa-aa -a aaaa aaaaaaa aa aaaaaaaar aaaaaaaaa aaa aaaa aaaaaaa aaaaasaaa aaa aaaaaaa a aaaaaaa
aa aaaaaaaa� aaaaaaa aa aaaaaa aaa a�aaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaa aaa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaa
Uaaaasaaaaaa saaaaa aa aaaaasaa-aa aaa aaaaa aaaaaaeaaa saaaaa aa aaara a aa aaaaa aaaaaaa
aaaaaaraa aaaaa aa aaaaaaaar aaaaaaa

s�aaaaaaaa� aaaa aaaa a aaaa aa aaaaa�aaa a aa aaaaaaa� UO aaa aaaaaaa a aaa aaaaaaaaa� aaaa
aaaaaaaa aaaaaaaa a aaaaaasaaaa aaa aaaaaa raaaaaaaaa aa aa aaa aa aa aaaaa aaa aaaaa aaaa a aa
aaaaaaa aaaaaaa a aaa aaaaaaa aaaaa aa aa aa aaa aaaa aaaaa a aaa aaaaaaaaraaaa a aaaaaaaaaa .a
aaaaaaaaar aa aa aeaaaasa aa aaaaaaaaa aaaaaraaaaaaaa

sa aaaa aa aaaaaaaaaa aa aaa aaae aaaaa aa aaaaaa aa aaa aaaaraaaaa aaaaaaaaaaa aa aa
aaaaaaaaaarU aaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa a aa aaaaaaaasa saaaaaa aaaaaaaaaa aa
aaaaaaaaa �U-ÓU-Ó�a aaaaaaa a�aaa aaaaaaaa a aaaaaaa

saa aaaaaaa aa aaaaaaa aaa a aaaraaaa aaaaaaaaaaa aaaasaaaa a aaa aaaaaaaaaa aa aaaaaeaaaa
aa aaaaaaa aa a�aaaaaaaaa aa aaaaaaaaaa aaaaaaa�aa a aaaaaa aa �aaaaaaa� -aaa�aaaaa �aaa
aaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaaa aaa raaaa aa aaa-aaaa aaaaaaaaaaaasa aaaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaa a aaaaaaa aaaaaa aa aaaaaa a�aaaaaa aa aaaaaaaaaaaaaaaa aa�aaaa aa
aaaaaaa aa aa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaa aa a�aaaa�aa aaaaaaa aaaaa aaa aa aaaaa aaa aa
aaaaa�aaa aa aaaaaaaa aaa�aaaa a�aaaa

saaaa

sa aaaaa� a�aa aaaaa aa aa aa aaaaaaa aa aaa� a�aaaa aaaaaaaa a a�sa aaaaaa aa aaaaa aaa
aaraaaaa aaa aaaaasaaa aaaasaaaaa a aaaaaaaaaara aa aaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaa aaaUa aaaaaaa a
aaaaaaaa aa aaaaaaara aaaa raaaaaa aaa aaraaaaaaa Uaaaaaaa aaaaaaaa aa ara aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaa aaasaa aa aaaa aa aa aaaaaaaaaaa aaa aaaa aa aaaaa aaaaaaaa a aa aaaaaaara sa aaaaaa aaaaaaa
a�aaaa aaaa�aa aa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa aa aaa�a aaaa aa aaaaaaa� aaaaaaa aa aa aaaaaa
aaaaaaa aaa aaaaaa aaaa� aa �aaaaaa aaa aaaaaaa aaa aaaaaa a�aaa aaaaaaaa aaaaa aaaaa aaaaaa
aaasa aa aaa aaaa a aa aaaaa aaa aa aaaaaaar -s a O aaaaaaaaaaa aaaaaa aaa a aa aaaaaaa aa aaaaa aa
aaaaaaaa� aaa aa aaaaaaa� UO a -s aaaaa aaaaaaa aa aaaa aaa a aa aeaaaa a aa aaaaaaa-a�a s�aaa
aaaaaa �aaaaaaa aa aaaa aa aaa�a aaaaaaaa a aa aaaaaaa� aaaaa a aa aa aaa a�aaaaaaa aa aaaaaaa�
O a -s aa saaaa aaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa

aaa aaaaaa a�saa aaaaaaaaaaaa a�aaaaa aaa aaa aaaaaa aaaaaaaaa aa aaa �aa aa aaa aaa �aaaa a
aaaaaa aaaaaaa aasraaaaU

as Óaaa UU aaaaaaa aaaataaaaaaaaa aasaaaa a aaaaaaaa aaa aaaaa aaaa aa aaa aaaaaaa - s --a
· .aaaaa -U aaa aa�aaaa a�aaaaaaaa� aaaaaa aaaaaaaaaaa aa aaaaa aaa aaaaaaaaa
· .aaaaa --U aa aaaa aaaai aaaaaar aaaaaaaa a s ar aa aaasa aa Vass aa aaaaa tVV aa a

sVV aaai aa aaaraaaa aaa aaaaaa aaa aaaraaaaaa aa aa aaaaaaar aaaaaaaaa aaaaaaaa aa
aaaaaaaa aa aaaaaaaaaa

g� Óaaa AU aaaa aaa aaaaaa aaaaaaaa a aa aaa aaaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaa a�s ara aaa aa
aaaaaaaa a aaa aaaaaaa ---aa ---a a -O aaaaaaaaraaaaaa
· .aaaaa ---aU aaaa aaaai aaaaaar aaaaaaaa a s rasaaaa aa aaaaaaaaaaaa a aa aaaaaa --i

a��a a�aaaaaaaaaaa eaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaa�aa
· .aaaaa ---aU aaaa aaaaa� aaaaa a�aaa a�aaaaaa�� a�aaaaaaa aaaaa a�aaa aaa aaaaaaaa aaaaaa�aa

aaae aa aaaaaaaa a aa aaaaaaar aaaaaaa
· .aaaaa -OU aaaa aaa� aaaaa a�aaa a�aaaaaa�� a�aaaaaaa aaa aaaaaaa� aaaaaa aaa aaa aaaaaa�a�

aaaaa aaaaaa aaa a aaaaaa aa aaaaa aa saaa aa aaaaaaaar aaaaaaaaa aaaaa aa aa
aaa�aaaa a�aaa a aa a�aaaa�aa aaaaa aaa aa aaaaaaa�a Óaaaaa�aa aaaaa aaaa a�sa aa
aaaaaa�aa a�aaaaa aaa aaaaaaa aa aa�aaaaaa aaaaaaaaaaa aaa aaa aaaaaaaa

aaaOK

 easaaaU    ss



aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa a�aaaaaa�a aaa�aa aaaaaaaaaa aa aaaaaa�a aaaa

aaa aaaaaa aaaaa aaaaaaa aaaa raaaaaa .tVV-sVV aasa aasaaa aaaaaaar UO .sVV-tVV aasa a
aaaaaaaaaa aaaaaaa� -s �s�� aa � s a�a

U aaaaaaaaaara aa aaaaaaaa aaa saaa aa aaaaaa aaaaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaaaa aa aaasa aaaaaU

asa� �aa aaaaaa aa aa aaaaaa ---a �m s ar�a a�sa aa aaa�aaaa �aaaaaaaa aa �aaa� aaaaaaa aaa
aaasa

a� �aa aaa aa aa aaaaaa ---a a aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaa s ar � s�� ara a�sa aa
aaa�aaaa a�aaaaaaa aa aa aaaaaaa� aaaaaaa a aa aaaaaaa� aaaaaaaaaa aa aaa aaaa aa
aaaaasaaaa aaa aaa aaaaaaaa aaaaaaraa

a� �aa aaaaaa aa aa aaaaaa -O a aaaaaaaaa aaaaaa aa s�� ara a�sa aa aaa�aaaa a�aaaaaaa
aa aa aaaaaaar aaaaaaaa aa aaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa a aa aaa aaaaaaaaaa aaaaaaaa aaa
aaa aaaaaaaa aaaaaaraa
� aaa aaaa aaaaaa aaaaaaaaa a aaaaaa aaaaa aa aaaaaaa�a a�sa aa aaaaa aa aaaaaa aaa
aa�aaa a aaa aaaaaaa a�aaaa�aa aaaaaaaaa aaaaaaa aaa a aaaaaaaaaaaa aaaa�aa a a�aaaaa
aaaaaa U aaaaaaaaaara aa araa aa aaaa aa aaaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaa aa
aaaaaaaa aaaaa a aaaaaaa�a aaaaaaaa�aaaaaa aa a��a aa aaaaaaa
Uaaa aaa aaaaaaa a�saa aa aaaaaaaa a aa aaaaaa aaaaaaaae�aa aaaaeaaaaaaaaa aaaa
aaaaaa aaaaaaaa aa aaa aaaaaaaaaa aa aa aaaaaaa saa aaaaaaaa aaa aaaaaaaaa aaa aa
aaaaaa ---a a -Oa aaaaaaa aa aaaaaa aaaaa aa aaaaaa aaaaa a�aaaaaaaa� aa aaa�a a aa
aaaaa

a� �aa aaaaaaaaa a aaaaaa�aa aaaaaaa�aaa�a aa aaaaaaaaaaaa a�aaaa�aaaaa aaa aaa aaaaaaaa
aaaaaaaeaaa aaaaa aasaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa aa aaaaaaaaaaa aa aaaaaaa aasaa aaa aa
aa aaaaaaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaa aa aaaaaaar a aaaaa aaa aa
saaaaaa

as Óaaaaaraa aaaaaaaar aaaaaaaaaa aaa aaaaaa aaaaaaa aa aaa aaaaa saaaa aa aaa
aasaaaaaaa a aaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaa aaaaaa

as sa aaaaaaaa aaa aaaaa aaa saaa A aaaaaaaaa aa aaaaaa saaaaaa aa aaaaaaaar aaaaaaa
aaae aaa aaa aaaa aaaaaaeaaa aaa raaar aaaaaaa aaa aaasa

- Caaa aa aaaaaaaU

a� s�aaaaa aaaaa a�aaaaaa-aaaa aa aaa aaaa a aaaaaaa aa�aaaaaaa aaaaaaaaaaa sa
aa-aaaaaaaar aaa aaaaaaa saaaa aa aaa aaa aaaaaa aaa araaa aa aaaaaaaar aa aa aaaaa-aa aa
a�aaa a aaa� aaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aa aaaa�a

as aaa aaasa aaaaa aaaaaaaaaa aaaaa aaa aaaa aaaaaaaaaa aaa aaa aaaaaaaaa a aaa aaaaa saaaaa
a�aaaaaaaaaa aaa aaaaaa�aaaa aaaaaaaaaaa a aaaaaaaa

a� � a�aaaa aa aaaaaaa a�saaaa a�aa�aaaa�aa aaaaeaaaaaaaa aa aaaaaaaaa aa aaaaaa�aa �aa
aeaaa aaa aa�aa �aaaaaaaa aaaaaa aa aaaaaaaa aaa aaaaaaaa a�a��a

a� a�saa aa aaa-aaaaa aaa�aaa aaaaaaaaaa a�aa�aaaaaaaa aa aaaaa aaa �aaaa a�aaaaaaa aaa
aaaaaaaa aa aaa aaa aaa aaaaaa aaaaaaaaaa Óaaaa aa aaasaa aaaasaa aa aaaara saaaa aa
aaasaaaaaa a�aaaaa aa aaaaaaa s�aaaaa aa aaaaaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaa aa aaaaa sa aa
aaaaaaaa aa aaaaaaaar aaaaaaaaa

a� �aaa aa aa�aa aaaaaaaaaa a�sa aa aaa�aaaa aa aaaaaaaaaaaa aa aaa�aaaaaa aaa aaa� aaaa aa
a�aaaa aa aaaaaaaa aaaaaaUaaa aaaaaaaaaaa a aaaaaaa�aaa aa aa aaa aa aaaaaaa� -sa sa
a�aaaaaaaa aaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaa aaa a aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa a�aaaaaa
aa �aaaaaa aaa aaaaaa aa aaaaaaa aaaaaa a�sa a�a�aaaa aa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaaa
aaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaa

- aaaaaU

as Óaaaaaraa aaaaaaar aa aaaaaaaaaaa saaaa aa aaa-aa aaaaaaaa aa aa aaaUa aaaa
aaaaaaaaaaaaaa

a� Uaaa aaa aaaaaaa saaaaa aa aaaaaaaa aa aaaaaa a�aa�aaaaaaaa aaa aaaaaaa aa aaaaaa aa
aaaaaa aa aaaaa a aaa aaaaaaaaa a aa aaaaa aa aaaaaaar raaaaaa a aaraaaaaa aaa saaaaa
a�aaaaaaaa

a� Óaaa aaa aaaaaaaa aaa aaaaaa�aa aa �aaa A aa a�aaaaaa�aaa a�saaaaa aa aaaaaa aaa aaaaa
aa aaaaaaa a�aa�a�aaaa aaa� aaa aa aa aaaaaaa aa aaaUaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaa
aaa aa aaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaeaaa aaa aa aaaaaaa aaa aaaaa aa aa aaaaaaaaaaa

aaaOK

 easaaaU    ss



as saa aaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaeaaaa saaaaa aa aaaaaaraa-aa aasaaaaaaaa a saa aa
aaaaaaaaaaaaa a�aaaaa aaa aa aaa�aaaa a�aaa aa aa aaaaaaa� aaaaa aaa aa aaaaa aa �aa

a� Óaaaaa�aa aaaaaaaaa aa aaaaaaaa aaa a�aaaaaa�aa saaaa aa aaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaa
aaaraasaa aa aaaaaaar aaaaaaaaaa

- OaaaaaarU

a� Laaaaaaaa aa a�aaa aaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aa a�aaaaaaa� aa aaaaaaaa aaaa
aa a�aaaa aa aaaaaaa� aa aaaaaaaa aa aa aaa aa aaaaa aa aa aaaaaa -Oa aa aaa�a aaa
aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaa a�aaaaaaa�a

a� Laaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaa�aa aaaaaa aaaa�a aaa a aaaaaaa aaaaaaa a aaaaaa a�aaaaa aa
aaaaaa

a� s�aaaaa aa aaaaa saaaa a�aaaaaa aa aaaaa a�aaa aaaaaaaa aaa a aa aaaaaa�aaa� aaaa
aaaaaaaaa aa aa aaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaaaa aaaaa rasaaaaa

a� .aa a aaaaaaaaaaa aa aaaaaaaa� �aaaaaaa saaaaa a�aaaaaa�aaaa aaaaaaa aaa aaa�aa�aaa
aa aaaa aa aaas aaaaaaa

a� s�aaaaa aa aaaaa saaaa aa aaa aaaaaa a aaa aaUaaa aaa aaa aaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aa
aaa aa a�aaaaaaaaa

a� a�sa aa aaaaa aaaaaaaa aaaa aa aa aaaaaaa� aaaaa aa�aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaa aa aaaaaa�aaa�
a�aa aaaaa aaaaaaaaa aa aaaa� aa aaaa aa aaaaaaaeaaaa

�� saaaa aaa aaa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aa aaaa aaaaaaaaaaa aaa a�aaaaaaaaa aaa a
�aaa a�aaaaaaaa� aaa aaa�a saa a�aaaaaaaa aaaaaa aa aaaaa aaaaaaaa a�saaa a aa� aaa
aaaaaasaa a aa aaaaaa --a a aa aaaaaaaaa-aa aaa aaa aaaaaaaar aaaaaa aa aa aaaaaaar
aaa aaaaaaaa aa aaa�a aa aaaaaaa aaaaaa aaaaaa a�sa a�aaaaaa�aa aa aaaaaaaa� aaaaaaa
aaa aaa�aaa aa aaa�aaaa� aaaaa aaa aaaaaaa�aaa a�aaaaaaa aa aa�aaaaa a aa�aaaa aaa
aaaaa aaa aaaaaaaaaa aa aaa aaa aaaaaa aa aaaaaaaaa aaat aaa aaaaaaaaa aaaaeaaaaaaaa
aaa aaaaaaaaaaa a�aa�aaaa�aaa� aaaa aaaaaaa aa aaaaaaa a aa aaaaa aaaa aaaaaaaaaaaa aaa
aa aaaaaaaaa aa aaaaaaa aaa aaaaaaaaa aaa a aaaaaaaaa aaaaaaaaa a aaaaaa aa aaaa aaaaaaUaaa
aaaaaaa aa aaa�aaaa� aa a�aaa�aaa aa�aaaa�aaa�aaa aa aaa�aaaa� aaa-aaaaa�aa aa
aaaaaaaar aaaaraaaaaa aaaaaaaraa a aaaaaaaaaraaa
aa aaaaaaaaaa� aaaaaaaa a aaaaaaaa aaaa�aaaaaaaaaa aa a�aaaaaaaaaaa
a�aaaaaaaaaaa a aa�aaaa aaaa�aaaaaaa
�aa aa aa�a aaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaa aa aaaaa aaaa�aa aaaaaaa aaaaa-aaa aa aeaa a�aaaa aa
aaaaaa a�saaaa a�aaaaaaaaaa s�aaaaa aa �aaaaaaa� -aaa�aaaaa aaaaaa aa aaaaa a�a aaa
aaaaaaa aa aaaaaaaar aaaaaaaaa aaa aa raaaa aaaaa aaa aaaaaa aaaaaaa aa aaaaa aa aaaaa
aaa aa aaaaaaa

   
TETaTT AsssssssssTssssssssss

saaa aa a�aaaaa aa aa aaaaaaaaaa� aaaaaaaaaa aaaa aaaaaaaa aaaaaa aa aaa aaa aa �aaaaaa
aaaaaaa aaaaa aa aaaaaaa aaasaaa aaa aa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aa aa aasaaa aaaaa aaaaaa aaaaa
aa aaaaaaara aaa araU

- saaaaaar aa aaaaaaaa aa aaaaaaaaa a aaaaaaaaa aa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa a
aaaaaaaaa

- .aaaaaa aa aaaaaaaaa �aa aaaa� aaa aaaaaa aaaaaaaa
- .aaaaaa a�aaaa�aaaaaaaaa aa aa aa�aaa a�aaaaaaaa aa aaaaaaaaaa a �aaaa aaaeaaaaa
- -aaaaaaaaaaar aa aaaaaaaeaaaaa aaaaaaa aaaUaaaaa aa aaaaaaaa saaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaa aaraaaaa aa saaaaaaa aaaaaaaaa

aaaa aaaasaaar aaa aaaaaaaaaaaa aaa aa aaa-aaaaaaaar aaa aaa aaaraa aa aaaraaaar aaaaaaaaaa
aa aaaaaaaaaaa aa aaaaaaa aasaa aaa a aaaaaaeaa aaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

Uaaaa aa aaa aaaaaaaaaa aaa aaaaaaaa �aaaaaaa� aa aaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaa�aaa aaaaaa a�aa
aaaaaa a aa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaaaaa-aaaaaaaa aaa aaaaa aaaU

- saa aaaaaa-aaaaaaa aa aa aaaaaaeaa aaaaaaa aa aaaaaaa a aaaaaaaa aa aaa
aaaaaaaaai aaaaaaar aa aaaaaa aaaaaa

- saa aaaaaa-aaaaaaa aaaaaaaa aa aa aaaaaaeaa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaUaaa
aaaaaaaaaa aaaaeaaaaa

- saa aaaaaa-aaaaaaa aaaaaaaa aa aa aaaaaaeaa aaaaaaaaaa aa aaasaeaaaa aaa aaasa S

aaaOK

 easaaaU    st



aaa aaaaaa aaa aa aaaaaaaaa a�aaaaaaa� aaa aaaaaa�a aa�aa aaaaa aa s� Kaaa�aaaaa
- saa aaaaaa-aaaaaaa aaaaaaaa aa aa aaaaaaaa a aa aaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaa aa

aaaaa aa aaaaa aa aasaaaaaaaa aaa a -a aa aaaaaaa a aaasaeaaaa aaa aaaaaaaaa naa
rarana

- saa aaaaaa-aaaaaaa a��a aaaaaaaaaa aa aa aaaaaa a aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaa
- aaa aaaaaaaaaaaa aa aaaa�aaaaa a a�aa�aaaa�aaa� a a��a aaaaaaaaaaa
- saa aaaaaa-aaaaaaa a aaaaaa aaa a saaaasaaata a aaaaasaaaaa aaaaaaaaaaa aasaa

aaaaaaUaaa a��a aa aaaaa aaaaaaaaaaa a aaaaaa aaaaaaaa aa aaa� Sa
- aaa aaaeaaaa aa aaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa
- saa aaaaaa-aaaaaaa aa aa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaa a aa aaaa aaaaaaaaar aa aaaaa a

aaaaaa saaaaaaaaa aa aaaaaaaaaa aaaaaeaaaaa
- .aaaaaa a�aaaa�aaaaaaaaa aa a�aaaaaaaa aa aaaaa aa aaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaa a aaaaaa

aa aaaaaa a aa aa aa�aaa a�aaaaaaaa aa aaaaaaaaaa a �aaaa aaaeaaaaa
- aaaaaaaa� aa a�aaaa�aaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaas� a aaaaaa aaeaaaaa

aaa a�aa���� a aa aeaaaassa
- -a-aaaaaaaa� aaaaa�a aa aaaaaa�aa a aa aaaaaaaa a�aaaa�aaaaaa

saa aaaaaaaa aa aaaaaaaar aaaaaaesaaa ara aaaaaaaaaaaaaaa aaa aaaaaaa aa aa aaaaaa-aaaara aaaaaa
aa .aaaaaa aa aasaaaaaa Uaaaaaa aa aaa aaaaaaaa aa saa aa aaa aaaaaaaaaaa a aa aaaraa aa
eaaaaaaar saaaaaesaaa aaaaa aaa aaaaaaa a a aaa Uaaaaa Uaaaaaa aa eaaaaaaar saaaaaesaaa
aaaaaaaaaaa a a�aaaaaaa

sa aaaaaa� a�aa aaaa�aaa a a�aaaaaaaa� a aaa aaaaaaaaaa aaaaa aa aa aaaaa aaa �aaaa a aaa aaaaa
aaaa aaaaaaa aaaaaaaaaa

aaaaaa aaa aaaaa aaraaaa aa aaaaaaaaara aaaaaaaaaaa aa aa aaa aaaaaaaar aaaaa aaaa aaaaaaa
aaaaaaaaaaa a�aaaaaaaaa aaa aaaaaaa�a aa aaaU a� -aaaaaaaa� aaaaaaa aaaaaaaaaa �aaa aaaaaaa aa
aaaaaaaa aa aaaaasaaaaaa aa aaaaaaaaasa as .aaaaaaaaaar aaaaaaaaara aaaaaaaaaaa

aaa aaraaaa aaaaaa aa aaaa aaaaaaa saa aaaaa aaaaaa aaaaaa aa aaaaaa aaa aa aaa saaa aaa
aaaaaaa aaa aaaaa aaaaaaaaa aa aaaaaaar aaaaa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaa aaa aasaaaaaa
aa saaaaaaa Uaaaaaa aaraaaa araa aaa a aaaaaaaa aaa aaaaaaaaa aa Oaaaa .aaaaaaaaaa .aaa
aaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaaa� aa aaaaaaa aaaaaaa� a aaaaaa aa aaaaaa a�aaaaaa aaaaaaaaaa aa aaa
aaaaaaaaaa aaaaa a�aa�aaaaaaa s aaaa aaa aa� � s�� aaaaaaaa aaa aaaaaaaa �aa a aaaaaaaa a
aaaaaa aaa aa�aaaa aa aaaaaaa�a a�aaaaaa aaa aaaaaaaaaa Óaa�aaa

�aa aa aaaaaaa aa aa aaaa aaaaaaa a�sa aa aaaaa aa aaaaaa aaaa aaaaaaaU a� aaaaa aa aaaaaaaa a�
aaaaaaaaa aa aa aaaa aa aaaaaaa�a a� �aaaaaaaaaaaaa aa aaaaa aa aaaaaaa aaaaaa a�aaaa aa�aaaaa
aa aaaa aaaaaa aaaaaaaeaaa aaa aa aaaa aaaaaa aa aa aaaaaa aaaaaa sa aaaa aaaaaa aa
aaraaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaa aa aa aaaaaaaaa a aa aaaa aa aaaaaaara aaa aaaaaaaaa aaa
a�aaaaaa saaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaa a�aaaaaaaaaaaaa a�a aa aaaaa�� a aa aaaaa aaaaaa aaa
aaaaa aa a�aaaa a�aaaaaa aaa a�aaaaa aaaaaa aaaaaaaaa aa aaa�a �aaaaaa aaaaaaaaa aaaaa aa
�aaaaaaa a�aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaa aa aaaaa� aa�aaaa aa aa aaaaaaaa aaa aaaaaaaaa

�aa a �aaaaaaaa aaa aaaaa aa aaaaaaa� aaaaaaa a�aaaaaa�aa aaa�aaaaaa aaaa�aaaaaaa aaa aaaaa
aaaaaaaaa aa aaa aaa-ataaaa aaaaaaaaaaa a aa aaaaaaaataaaaa aaaasaaaaa aa aaaaaaaa aaaaaa
aaa aa a�aaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaa aa aaa�aaaaa aaaa�aaaaa aa aaaa a aa aaaaaaa a aa�aaaaa aa aa
aaaa aa aaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaa aaaa aa aa aaa-aaaaa aaa aaataaaaaa aaaaa aaa aaaaaaa aaa
aaaaaaaaaa aaaaaaar .aaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaa-aaaasa

)aaaa aa aaa-aa aa saaaaa aa aasaaaaaa aa aasaaaaa aaa aaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaa
aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa a aaaaaaaaaaa

   
TeTTAASAITTATAUTTATAATAAAATT

Uaaa aaaaaaaaa� aa aaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaa aaa aaaaa aaa aaa aaaa aa �aaaa aaa�aaaaaa a�sa
aa aaaaaa a araaaa aaaa aaaaaaaaaar aaa aa aasaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aa raaaaa aaa aaaasaa
aaaaaa aa aa�aaaaaa aaa aaa aaa �aa aaaaaaa aaa aa�aa aa aaaaaa aaa aa aa aaaaaa�a�a

eaa a aaaaaaaaa aaaaaaaaa aa aaaaaaaaa aaaaaaa aaa aasraaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaU
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- .aaaaUaa aaa aa aaaaasa a aaaaaaaa aaa aaaaaaa aaa aaaaaaaaaaaaaaaa aa aaa aa
aaaaaa a aaa aaaaaaaaaaa

- saaaaaa aa aaaaaaaaa aa aaaaa-aaa
- .aa-aaaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa a aa aaa a�aaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaa aaaaaa aa aaaaaa�a aa

aaaaa aaaaaaaaa aaaas aa aaaaaaaaaaa a aaaaa aa aasaa aaaaa aaaa a aaasaaaaa-aaa
- Uaaaaaeaa saaaaa aa aaaaaaa a aaaUaa aa aasaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaa-aaaa a

aaaaaaaaa aa aaaaasa a aaaaaaaaa
- aa aa aaaaaaaaaa aa aaaaasaaa aaaasaaa aaaaa aaaa a aaa aaaaaaaaa aa aaaaasa

aaa aaaaaaaaaa aa aa aaa aaa aa aaaU aaaaaaa aa aaaa� aaa aaaa a aa aaaaa a�aaaaaaaaa
- a�aaaaaa�aaaa aaa aaaaaaaaaaa a aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aaa aa aaaaaaaaa aa aaaa

aaaaa aa aaaaaaaaa
- aa aaa aaaaaaaaaa aa aaaaasa a aaaaaaaasaa aa aaasaaaaa aaa-aaaaa-aa aaaaa aa aaaa

aaaaaaaaa aaa aaaar a aaa aaaaaaaaaaa aaaa aaaaa a aaaaaaaaaa raaaaaaa aaaaa
- aa aaaaaa aa aaaaaaaa�a a�aaaaaa�aa aaaaaaaaaaaa aaa aaaUaa aa aaaaaaaa aa�aaaa

aaaaa aa aaaaa a aaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa aa aaa aaaaaa aaa aa saaaaaaaaa aa
aaa aa aa raasaa aa aaaaasa aaaaaa a aaa aa aaaaaaaaaa

aa aa aaaaaaa a aa aaaaaaaaaa� aa aaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aa a�aaaaaaaaa� aaa �aa aa aa�aaaaaa
a aaaaa saaaa aa aaaaa aa aaaaa aaa aasraaaa aaaaaaaaaU

-aaaaaaa araaaa aa aaaaaaaaaar aaaaaa aa aaaaasaaa aaaaaaUaaaU

- Uaaaaaaaaeaaar a aaaaaaaeaaar aaaa aaaaaaaaaa
- Uaaaaaa aasaaaaeaaaraa aaa aaaaaaaa a aaaaaaaeaa aa aaaaaaaaaa

Uaaaaaa Uaaaaaa aaaraaaaraa aaaa aa aa aasaa araaaa aa aaaaaaaaaar aaaU

- Uaaaaa�aaa� a�aaaaaa aaaaaaaaaaa
- saaaaaar a aaaaaaaas aa aa aaaaasaa
- �aaaaaa� aaaaa a�aa�aaaa�aaa� aaa aaaaaaaa
- Uaaaaaa aa a�aaaaaa aa aaaaaaaa

saaaa aaa aaaaaaaaaaaa aa aa aaaaaaar a aaaaaaaaar aa aaaaa aaa aaaaasaaaU

- La aaaaaaaa aa aaa aaaaaa aaaaaaaaaaa
- La aaaaaaaa aaaa aaaaaa aa aaaaaaaar aaaaraaaaaa
- Uaaaaaaaa aasaaaa aaa a aa aaaaaaaaaar aa aaaaasaaaa
- -aaaaaaaar aaaaa aa aaa a aaaaaa aa saaraaaa.

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss   

saaa- aa aaaaa aaaaaaa a aa aaaaaaaaaar aa aaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa a
a�aaaaaaaa� aa aaaa a�aaaaaaaa aaaa�aa aa aaaa aaaa�aaaaa

saaa-eaaaaaaa aaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaat aaa aa aaaaaaaaaa aa aaaaaa a aa aaaaaaa
aa a�aaaaaaaa aaaa�aaa a aa aaaaaaa aaUaaa aa aaa a�sa aa aaaaaaaaa aaa aaaaa

saaa- araaaa aa aaaaaaaaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaa aa aaaaaa aaa-sa aaaaaa aaaaa
aaa-aaaa a aaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaa aa aaa aaaaaaaa a aaaaa

taaaa-aaaaaUaa aaaa aaa aasaa aaaaaaaa aaa aaaaaaaaaa a aaaraaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaaa
araaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaa aa aaaa aa aaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaaa
araaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaa aa aaaa aa aaaaaaa aaa aaaaaaaa a
a�aaaaaUaaaaa aaaaaaaaa aa aa aa�a aaaaaa aa aaaaa

sa- Uaasaaaa aaaaaa aaa aaaaaaaaa a aaaaa aaaaaaUaaa aaaaaaaaaaa aaa-aaaaa aaaaaaaaaaa
a aaaaaaa aa aaaa aa aaaaaaaaa a�aa aa aaa

saa Ua aaaaaaa aa aaaaaa aa aaaaaa a�aaaaaaaa aaa aaaaaaaa a aaa�aaaa aaa aaaaaaaaaa aa
aaae aaaaaaaa aaaaaa aaa aaaaaaaa a aaaa a�aaaaa aa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaaa�a
aaaaaaaaaa aa aaaa�aa aa aaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaa a�a�aaU aa aa
aaaaaaaara

saa- Uaaaaaaa aaaaaaaaaa aaasaaaaeaaa a aaaaaaaaaaaa aaa aaaaa aa aaa aaaa aaaaaaaaa a
aaaaaaaaaa

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

aaaOK
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�aa a a�saaaaa aaaaaa aa aaaaa�aaa aa aaaaaaaaa aaa aaaaaaaa a�aaaa saaaa aaaaa aa aaaaaaa�
aaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa-aa a aasaaa aaa aasraaaa aaaaaaU

saaa- Uaaaaaa-aa aa aaa aaaaaaaa a aa aaaaasaa
saaa- Uaaaaaaa aaa aaaa aaaaaaaaaa
saaa- Uaaaaa-aa aaaaasaaa aaa saaaaaaa
�aaaa Uaaaaaaa a�aaaaaaa aaaaaa
saa aaaaaaaaa a�aaaaaaa aaaaaaaaaa
saa  s�aaaaaU a�aaaaaaa a�saa aa aaaaaa�aa aaa a�aaaaa aa aaa aaaaaa
saa-    saaaaa aa aaaaaaaaaa aa aaaaasa saaaa aa aaaaaaaa aa aaa a aaaa aaaaaaaa aaa aaaa
�aa �aa aa aaaaaaaaaa aa aaaaa aaaa�aaa aaa aaa aaaa aaaaaaa a�aaaaaaa aa�aaa aaa

aasraaaa aaaaaaaa aaaraaaaaaU
s� saaa aa aaaaa�a aaaaaaaaa aaa aa aaaa aaaa aaaaaaaa aaaa a�aaaaaa aa a�aaaaaaaaa
a� ��aaUaaa aaaaaaUaaa aaa aaaa aa aaaa� aa a�aaaaaaaa aaaa aaaaaaa aa aaaaaa aa

saaraaaa aa aa aaaaasaa
a� aa aaa-aaaaaa aa aaaaa�a aa aaaaaaaaa aaaaa a�aaaaaaaaa
g� saaaaa aa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa aa aaaaa�a aa aaaaaa� aaaaaaaaaa aaa a�aaaaaa

aaraaaaa aaaaaaaa
saa �a aaaa�aaeaaa aa aaaaaaaa� �aaaaa aa a�aaaaaaa aaaaa a aaaaaaaa aaa a aaaaaaaa aaaaaaa

aaaaaaaaa
sVaa- aaaa aaasaaaa aaaaaaa aaa aa sV gs aa aaaaa aaaaraaaaaa aa raaaa ataaa aa sV Ks aaa

saaaaa aaa aaaaaaa-aa aaaaaaaaaaa a sV Ks aaaa aa aaaaaa aa aaaaaaaasaa aa aaaaaaaa
aaa a aaa-aaaaa-aa aaaaa aa aaaaa aaaaaaa aa aaaaaaaaara aa aa aaa aa aaaaaaa-aa aa
aaaaaa aa aaaaaaaaa aaaaaaa raaaaa a ss a ss Ks aaaaaaaaraaaaaa

ssaa �a aaaa�aaaaa aa aaaaaa�aaa� a�aa aaaa aa aaa�aaa aaaa a�sa a�aaaaaaa aa aaaaaaa aaaaa aaa
aaaaaaa aaa a aaaaaaaa a�aaaaaU aa aaaaaa aaaaaa �aa aaa aaaaaa�aa aaaaaaa a aaaaaaa�
aaa aa�aa aaaa�aa a aaa�aa�aa aaa a�aaaaaa

   
TóTTAATTASTTATSATAAATTTTTTATATATTIAASASTASAT)AATI)

Uaa aaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaa aa aasaaaaaa a aaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaaaaaar aa UUUea aaa Uaaaa
Uaaaaaaa aaaaa aa eaaaaaaara saasaaaaa saaaaaaaaa aa aasaaaaaaa Oaaaaaar aaaraaaaaaa aasaaaaaa
aaaaaara a aaaaaaa aa eaaaaaaar .aa-aaaaaraa aaa aaasaaaaaaaaaa ra   aaaasaaaa aa aaaaaaaa aa a�aaaaaa
aaaaaaa a aaaaaaaa aa aaaaa aaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaa aa aaa aaaaaa aaa a�aaaaaaaaaa a aaaaaaaaa
aaa aaaaaa a�aaaaa a  aaaaaaaaasaaa aa a�aaaa�aa aaaa aa aaaaaaaa a aaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaa a
a�aaaa asa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaa a aaaaaaaaaaa aaeaaaaa a aa aa�a aaaa a�aaaaaaaaaaa
aaaa-aaaa a aaaaaaa aaa aaaaaaraaaaaa a�aaaaaaaaa sa aa�a aaaaaaa�aaaa aaaaa �aaaaaaaa aaa
aaaaaaaaa a aaaaaaaasaaa aa aaaaaaaa aaaa aaaaaaaaaaa aa aaa aaaaaaaaaa a�aaaaaa�aaa� a
aaaaaaaaaaa aaa aaa aaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaaaa aaaasaa a aa aara aaaaaaaa aaaaaara
aa�aaaaaa a aaaaaaa a��aa

aaa U�U� aaa aaaaa�aaaaa aaa�aaaaa aaa a a�aaaaaaa� aaa aaaaaaa aaaaaaaa a�a aaa aaaaaaaa a
aaaaaaaaaarU

   
.aaa UU saaaaaaaar
)SssSVVs a Aaaaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaaaaa aaaaaaa a aaaaaaa aa aasaaaaaa aaa aaaa aaa aaaaaaaaa

aasaaaaaaaaaa aa aaaraaar aa aaasaaaa aaa a aa aaaaaaeaaar asaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaa a
aaaaaa aaaaaaaa aa aaUaaa

)SssSVVt a Aaaaaa aaaaaaaaraa aaaraaaa aa aaaaaaaaa aaa a aaaaaaaar aa aaasaaaa a aaaaaaaa aaraaa
)SssSVVs a aaaaaa aaaaaaa asaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaa aaaaaaa a aaaaa aa aaaaaaaa aaraaaa aaaaaaaaa a s a

aaa aaaaaaa aa aasaaaaaa aaaasaaa
)SssSVss a Uaaaaaaaaa aa aaaaaaaar aa raaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaa aa aasaaaaaa aaa aaaa aaa

aaaaaaaaa aasaaaaaaaaaaa aaaaaaaaeaaa a aaaaaaaaaaa UUa-aU sstsV-s .)s-sVVVs
)SssSVss a eaaaaata aa aaaaaaaar aaaaaaaaaaa aaaaa-aaa aaa aaaaaaa aa aasaaaaaa aaa aaaa aaa aaaaaaaaa

aasaaaaaaaaaaa aa aaaasaaaa sas aa asaaaaaaaa sas aa aaa aaraaaaa aa aaaaaaaa aa aaaaaaaa
aaaaa-aaaaaa a aaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaa-aaaaaa aasaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aa s a
asaaUaaaa aaaaaa aa aaaa asaaaa aa s aa aa saaaa

)SssSVss a eaaaaata aa aaaaaaaar aaaaaaaaaaa aaaaa-aaa aaa aaaaaaa aa aasaaaaaa aaa aaaa aaa aaaaaaaaa
aasaaaaaaaaaaa aa aaaasaaaa sas aa asaaaaaaaa sas aa aaa aaraaaaa aa aaaaaaaa aa aaaaaaaa
aaaaa-aaaaaa a aaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaa-aaaaaa aasaaaaaaaaaaa
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TaTTTATTAAATTTATIATTATTAUTTTTSTATTASAT)TIT)

Uaa aaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaa aa aasaaaaaa a aaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaaaaaar aa aaaaaaaa aa
�aaaaaaa� .aa-aaaaa�aa aa aaaaaaa a�aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaaaaaaa aa
aaaaa aaa�aaaaaaa a aaaaaaaa a a�aaaaaaaa aa aaaaaaaa� aaaa�aaaa aa aaaaa aaaaaaaa �U�U��a
aaaaaaaaa a aaaaaaaaaa a aaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaraa aaaaa
a�aaaa�aa aaaa aa aaaaaaaa aaaaaaa aa a�aaaaaaa aaaaaaaa aaa aaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaa a
a�aaaa asa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaa a aaaaaaaaaaa aaeaaaaa a aa aa�a aaaa a�aaaaaaaaaaa
aaaa-aaaa a aaaaaaa aaa aaaaaaraaaaaa a�aaaaaaaaa sa aa�a aaaaaaa�aaaa �aaaaaaaa aa aaaa�aaaaa aa
aaa aaaaaaaa a aaaaaaaa aaaaa�aaaa aaaaa aaaaaaaaaa a�aaa aaaaaaaaaaa� aaa a aaaa�aaaa aa aa�a
aaaaaaaaa Uaaaaa -aaaa aaaaaaa aa aa aaa aaaaaaaaa aa aara aaaaaaaaaa aaa aa aaaaa aa eaaaaaaar
-aaaraaaaa .ae-sa

aa aaaaaaaa a�saaaaa�aaa� a aaaaaaaaaaa� a�aaaaaaaa aaa�aaaa�a aaa   aaaaaaa a�aaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaa-aaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaaaaa aa aa aaa eaa aa aasaaaaaa a aaaaaa aaaaaaaaaa a aaaaaar aaaa
�aaaaaaaa a��aaaa�a .aaaaaaaaaa a �aaaaa�aaaaaa aaaaaaaaa asa aaaaaaaaa aaa aaaaaa-aaaaaaa
aaaaaaaaaa asa aaarasaaaaa aaa aa   aaaaaaa aaaa aaaaaaaaa aaaaaaaa aa eaaaaaaar .aa-aaaaaraa

aaa a�. aaa aaaaa�aaaa aaa�aaaaa aaa a a�aaaaaaa� aaa aaaaaaa aaaaaaaa a�a aaa   aaaaaaaa aa
a�aaaaa a�aaaaaaa aaaeaaa aaa aaaaaaaaa aaa aaaaaa aaa s-a.�O�sU�.-ÓUaaUsaa

   
TaTTTTSTATATSTTTATTTAlTAITTTATIATTATTAUTASTASATTATT)AIA)

�aa aaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaa aa aa�aaaaaa a aaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaaaaaa� a�aaaaaa aa �aaaaaaa�
-aaaraaaaaa aaaaaaaa aaaaa aa aaaaaaa aaa aaaaaa a aaaa aa aaaaaaa a aaaaaaaa aaaaaaaaa
aaaaraaaaaaaeaaa aaa a aaaa aaaaaaa aaaaaaaaa a aaaaaa aaa aaaaaaraaaaaa aaaaraaaa aaa aaaaaaaa
aa aa �aaa aaa aaa aaaaa�aaaa aaa aaa aaaa�aa aaaa aa aaaaaaaa a�aaaaaaaaaa aaaaaaaa a aa aaa�aaaaaa
aaaaaaaaaaa a�aaaa aa a�a�-a

sa aa�a aaaaaa�aaa� saaaa aa aaaaaa aaaaaaa�aaa a a�aaaaaaaa aa �aaaaaaaa aaa�aaaa�aa aaaaaaaaaa
aaa aaaaaaaaaaaa aa U�U�a a aa aa aaa aaaaaaa a�. a�aaaaaaaa aaaa�aaaaaa

Uaaa aaa aaaaaa aa aaaaaaaar aaaaraaaaa aaaaaaa aasaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aasaaa aaaaaa
saaaaaaaeaaaa .aa aaaaaa aa aaaaaaaaaaa aaa sasa stVssssa sasassssss a sasa ssssssa

 aa .aaaaaaaaaaa eaaaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaaaaa aaa aaa aaaaaaaaaa
aaaaraaaaaaaeaa aa aaaaaaaa .aaaaa a aaaaaaaaaaaaasa aaa aa aaaaaaaaaaaa arta aa aaaaaaar
aasaaa aaa aaaaaaaaaaaa

aa aaa aaaaa aa aaa aa aaaaaaaaaa aaaaaa a�saaaaa�aaa� aaaaaaaa aaa aaaaaa aa aaaaaaaa�
aaaa�aaaaa aaaaa aaaaaaaa�aaa aaa aaaaaaaaaaaa aaa aa aaa �a aa aaaaaaa aaaaa aaaaaa a�aaaaa aaa
aaa aaaaaaaaaa aa aa aaaaaa a aaa aaaaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaaaaa a aaa aaaaaaaaraa
aaaaaaaaaaaa �aa aaaaaaa aaaaaaaa�aaa� aaaaaaa a�saaaa aa aaaaaaa aaa aa �aaaaaaaa aaa
aaaaaa aaa aaaaa�aaa aa aaaaaaaaaa aaa �aa aa aa�aaaaaa a aaaaa aaa aaaa aa aa saaaaaa� a��aaa
a saaaaaa� -aaaaaaaa�assaaaaaa� a�aaaaaaa�a

�a aa�aa�aa a�aaaa sa saaaa aaaaaaaaaaaaa aaa aaaaa�a a�aaaaaaa aaaaaa aa aaaaaaaa�a aa
aaaaaa aaa aa�aa �aaaaaaa aa aaaaaaaaaaaaaaa a aaa aa aaaaaaaa aaaaa aaa aa�a aaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa aa aara aaaaaaaaa

aa aaaaaaa aaaraaar aaa aaaaa aa aaaaaa aa aaaaaar aaa aaaaaaaaa aa raaa -aaa aaaa aaaaaa a aa aaaa
aa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa a aaa �aaaaaa a�aaaaa aaaa

aaa a�- aaa aaaaa�aaaaa aaa�aaaaa aaa a a�aaaaaaa� aaaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaaa a�a aaa
aaaaaaaa aa   a�aaaaa a�aaaaaaa aaaeaaa aaa aaaaaaaaa aaa aaaaaa aaa
s-a.-UOUsUU.-Ó-UaaUsaa

   
TaTTAATTATTTTIAASASTATT

sa aa�aaaaaa� aaa a�sa aa aaaaaaa aaaaaaaa a aa aaaaaaaaa aa aaaaaaaa aaa�aaaaaa a aaa aaaaa
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aa aaaaaaaaaar aaaa aaaaaaaaaaa a aa aaaa stssVVsa   s�aaaaa aaa aaaaaaa aaaaa aa aaaaaaaaa
aaaa aaaaaaaa aaaraaaaaa a aaa aaaaa aa aaaaaaaaaar aaaa aaaaaaaara aa aaa aasraaaa aaaaaU

ll llll lll llllll ll llllll lllll lllllllll l llllllllll ll ll lllllllllllllll lll
llll�l l l�lllllllll� lll ll lllllll�llll l�llllllllll llllllll �ll ll llllllllllll
llllllllllllll l llllllólllllll l óll lllll llllól ll lllllll ll ll llllllll lllllllló
llll lalllll ll lllalll. al llllallll ll llllllll llllllllll ll llll llllllllllll
llló lllllllll �lll� llllll l�lall� ll llllllllllll lllallll lla llllll lllllllll� lll
ll lllllll.ll ll ll llll llllll ........

ll llll ll llllllnll llllllllll l lllllllll óll lllllllllólllllll ll llllllllll
llllllllll l lla llllll lllllllll.

ll llll ll llllllllll l�l�lllll llll�llll lllll ll�llllll lll ll �llllllló ll �llalll l
ellllllll ellllle ll lll llllllllólllll lll lll el l.lllllll lllll l lll llllllllll ll
lllalll llllllllll.

Óaaa a aaa aaaaa aa aaaaaaaaaar aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaa aaaa aa aaaaa
aaaaaaaa�a a aaaaaaaaaaa aa�aaa aaaaaaaaaa aa aaaa aaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaaaa a�aaaa�aaaaaa aa
aaaaaaaaa aaaa ssslllllll llllllllllss aaa aa aaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaa

aaa aaaaaaaa aaaraaaaaa ara aaaaaaaaaa aaaa aa aaaaaraaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaaa aaaaaaaaaa
aaaaaaaa a a�aaaaa -- aaa ss sssssssU   

.. �llallll lla llllll llllllllllll lllll l�lllllllllll� lllllllllll l lllllll

l�llllll� lll lll lllllllllll llllllllólll�lll ll l�lllllllll lllllllllllll� lll

llllllllllll llllllll� l l�llllll lll llll ll lllalll.

.. �llallll ll lll �llll l�l.lllllló l llllll �lóllll l alll�llll llllll ll llll l�llllllll

lllllllle l llll óll ll lllllóllll lllllóllll ll ll lllll llll lllallllllll lllll lllllllll

l.lllall.

a. allallll lla l.lllllló l llllllllll lllllnllll llll óll ll lllllllll lllllóllll lallll

l ll lllllllllló ll nllll lllllllllll l lllllllll.

�. �llallll l ll lll.llllll ll lóllll ll�llll�lll l�llll llllló.

	. �llallll �ll l.lllll l llll l�lllllllll lll llllllló.

.. 
alll l�l.lllllló ll l
llll� llll l llllll lllallll �ll lllllll lllllllll ll lllll

llallllllll.

.. allallll llllllnlll ll llllllló lla lólll llalólólll.

�. �llallll llllllnlll ll lll.lll l�llll lllllllll.

.. �llallll �ll lllll�lll l�
l l�l.lllllll.

... allallll óll llólllll.ll llllll l lllllllll llllllll lllllallllll llllll.

� aaaaaaaaaa� aa aaaaaaaaa aa aaaaa aaaaaaaaa�aa aaa aaaa�aaaaa aa a�aaaa aaa aaaaaaa aaaaaa aa
aa�aaaaaa a aaaaaa aa aaaa a a�a�aaaaaa� aa aaaaaa a�aaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaa aa
aaaaaa aaaraaaaaU
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ASSAAA)AASASSSASASSASASISSAIAAIAAASSSAT
SSSSIIIIISSSSSSSISSIIISSSIS

ASSAAA)AASASSSASASSAAIASSAA
   
   

eaTTTASTATATsATAUTATATATATAAAST

Óaaaa a aa aaa�aaaa�aaa� aa a�aaaaa aa aaaaaaaaa aaaaaa�aa aaaaa aa aaa aa aaaaaaaa a aa aaa
aaaaaaa aa a�aaaaaa� aaa aaaa aaaa aaaaaaaaaaaa a aaaaaaa aaa aaaaaaaaa aa aaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaa aaa a�aaaaa aa aa aaaaaa aaa a�a a�aaaaaaaa� aaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaa aa saaaa
saaaaa ��ssssssa aa s� a�aaaaaa sa aaa�aaaa�aaa� a aa aaaaaaaaaaa aa aaaaaa �aaaa aa�aaaaaa
aaaaa aaaaa aaaaaaaraa aaa aa Uaaaa tas--a.a aa aa saaaaaar Óaaaaaa aa .aaaaaaaaa a aa aa
aaaaaaa aa a�aaaaaa aa aa�aaaaaa a aaaaaa �aaaaaa aaaaaaaa� aa aaaaaa aa aaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa� aa aa aaa�aaaa�aaa� aa aaaaaa aaaaaa a�aaaa aaaa aaaaaaa aaaaaaa aa aaaa
aaa�aaaa aaa a aa aa�aaaaaa aaaa aaaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaa a aa aaaaaaaaa� a�aaaaaa aaaaaaa

a�sa aa aaaaa aa aaaaaa aaa aa aaa�aaaa�aaa� aaa aa aaaaaaa aa aaaaaaa aaa aaaaaaa aaa�aaa aaae
aa aa�a aaaaa�aaa� aaaa aa a�aaaaaaaaa a aaaa aaa aaa-aaaaaaa aa aaa a�aaaa�aaa aaaaaa
aaaaaaaaa aasaaaaa Ua aa aaaaaaaaa aaa aaa-aaaaa aa aaaar a aaa aaaaaaaa aa aaa aaaaaa aa
aaaaaaa aa aa aaeaaa aaaa aa aa aaa�aaaa�a a�aaaa�aaaaaaaaa a�aaaaaa�aa aaaaaa� aa aa�aaaaaa aa
aaa-aaaaa aaa aaaaa aaa a aaaaaaeaa aa aaaaaaaaa aa aaUaaaa sa aaasaaaaeaaar aaaaaaaa aa
saaaaaaaa aaa aaaa aaasaaaaeaaara aa aaa aa aaaaaaaaaaa aaaaa aaaa aaa aata aa aaaaaaraa aaaaa
aa aaasaaa

aa sasattssss aaaaaaaaa aaa aa aaasaaaaeaaar aa aasaaaaaa a aaaaa aa aa aaaaaaa saaaa
a�aaaaaa�aaaa aaaaaa aaa a�aaaaaaa aaaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaa a�aaaa�aaaaa
aaaraaaaaaa a aaa aaaaaaa aaaraaaaraa aaaaaaaaaa aaaaa aa aaaaaaaa aa aaaaaaaaaa aaU

· .aaaaa a�aaaaaa� aaaa aaaaaaaaaaaa aaaaa a�aaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaa aaaaaaa aaasaaaaaaaa
a aaaasaaaaaaa

· �aaaaaa aaa aaaaaaaaaaaa aaaa aa aaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa aaaaaaa� a�aaaa�aaaaa aaa
aaaaaaaaaa aaaaaaa aasaaaa aa aaaaaaaar a araaaaaara

· -aaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaeaaar a aaaaaaaaaaaar aa aaaaaaaaaaa aaaaaaa a
aaaaaa-aaaaaaa aa aaaaaaaara araaaaaara aaaasaaaaa a aaaaaaa aaaaaaaa

· Oaaaaaaa a saaaa aaa aaaaaaaaaaaa aaa aaaaaaeaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaa

sa aaasaaaaeaaar aa saaaa aa aaaaaaaaaa-aa aaa aaaaaa aaaaaaaaaara aa aaa aaaaaaa
aaaaaaaaa a aa�aaaa�aaa�aa aa aaaaaaaa� aaa-aaaaa�a a saaaa a�aaaaaa�aaaa aaaaa aaaaaaUaaa
aaaaaaaa -aaaaaaa aa sasa aaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaaa a aaaaaa-aaa aaaaaaaaaaaaaa

Uaaaaa saaaa aa aaaaaaaaaa-aa aaa aaaaaa aaaaaaaaaara aa aa aaaaaaar a aaaaaaaaar aaaa
aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaa aa aasaaaaaa a aaaaa aa aa aaaaaaaa

�aa� aaaaaaa aa�aaa a�aaaaaaaaa aa aa sasa sssssssa a�saaaa aa aaaaaaa aaaU

ssasaa �aaa a aaaaaaaa aaaaa�aaaaaa a�aaaa�aaaaa saaaaa aa aaa�aaaa�aaaa aaaaaaaa aa
sasa ttssssa aaaaaa aa aaaaaa aaa aaaaaaa aaasaaaaeaaar saaaa aa aaaaa-aa aa aaa aaaaa
aaaaaaaa a aaaaa aa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa

ssaaaa aaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaa aa aaaaaa aaaaaa aaaaaaaa saaaaa a�aaaaa aaa�aaaa�aaa
aaaaaaaa aa sasa ttssssa aaaaaa aa aaaaaa aaa aaaaaaa aaasaaaaeaaar saaaa aa aaaaa-aa
aa aaa aaaaa aaaaaaaa a aaaaa aa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa

ssaaa aaaaa aaaaaaeaa aaa a aa aa-aaaaaaaar aaaaaaaaaa aa aaaaa aaaaaaa a aaaaaaa aa aa aaaaaaaar
aa aaa aaasaaa a aaaaaaa aa aaasaaaaeaaara

s�asaa aaaaaa aaaaaaaaaaaa saaaaa aa aaaaa aaa aaa�aaaa�aaa� a a�aaaaaa aa aa �aaaaa
ssaÓaaa aaaaaaaaaa a�aaaa a�aaaaaa aaaaaaaaa aaaaaa aa aa aaa aaa �asaaaaa a�aaaa sa�aaaaaa

aa aaaaaaaa aaaa a�aaaaaa aaaaaaaaa a�aaaaaa�aaa aaa aaa�aaaa�aaa� a�aa�aaaaaaaaa

sa aaaaaaaaaa� aa aa aaa�aaaa�aaa� a aaaaaaaaaa a�sa aa aaaaaaa aa aaa aaaaaaa aa a�aaaaaa aa
aa�aaaaaa a aaaaa a a�sa aa aaaaa aa aaaaaa aa aaa aaaaaa a�aaaa�aaaaaa aa aaa�a aaaaaaaa aaa
aaaaaa aaa aa a�sa�aa aa�aa aaaaaaaaa

aaaOK

 easaaaU    sV



   
eTTTTTSTATATSTTTTATTUTTATALATTATATSTTTATTATSAATIATTATA

�aa� aaa aaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaa a�aaaaa a aaaaaaaaaaa aa aa �aa a�aaaaa aaaaaaaaaaa aa a�aaaa
.aaaaa aaaaaaa aaaaa raaaaaa aaaaaaar aa aa raaaaa a raa a-aaaaa a aaa aa aaaaaa aaaaaaaa a
a�aaaaa aaaa�

aa aa esU sa aaÓUsaUUU - aUsUU aa .aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaaraaaaaaa a aaaaaa
aaaraaaaaaaa aaa a rasaaaaa a raaaaaaaa aaa aaaaaaaa a aaaaa aa aaasaaaaeaaara aa aaasaaaaeaaara aaa
aaaaaaa aa aaaaaaaar a aaaaaaara aaa aaraaaaaa aaaraaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaa
aa aaaaaaaaaa� aa a�aaaa a aa aa�a aaaaaaa�a aaaaaaaaaaaaa aa aa aaaa aaa aaaaaaaaa aaaaa
a�aaaaaaa�a � aaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaa aa aaaaaa aa aaa aaaaaaaaa aa Uaaaaaa�a aaa a aa
aaaaaaaaa� a aaa�aaaa�aaa� a�aaaaa aa aaaaaaaa a aa -aaaaaaaa� Uaaaaaaaa aaaaa aa aaaaaa-aaaa�
a�aaaaaaaa aaaaaa a a�aaaaa a�aaaa aa aa aaaaaa aaa aaaaaaaaa�aaa

Óaaa aaaaaaaaa�aaa a�aaaaa aaa aaa aaa�aaaaaa a�aaaaaaa� aa aaa aaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaa
aaaaaaaa a aaa aaaaaaaaa aa aaa aaaaaaaaa aaaaa aa a�aaaaa aaa aaaaaa aa aaaaaaa a aaa aaaaaa
aaaaaaaaa a aa aaaaaaaaa� aa �asaaaaa a �aaaaaaaa a�aaaaa a aaaaaaaa a �aaaaa aaaaaa a aa aaaaaaaaa
aaa aaaaaaa aa aaasaaaaeaaar a aaaaaaaar aaa aaaaaaaaasaaa a aaaaaaaaa aa aaa aaaaaa

�a aaaa�aaaaa aaaaaaaaa a�aaaaaa a�aaaaaaa�a aa aaaaaaaaaa aaaa aaaaaaaa a aaa aaaaaaaaaaaaa aa aa
aaaaaaaaar aa rasaaaaa aaaraaaaaa aaa aaa aaaaaa a aa Óaaaaaa Uaaaaaaaa a aaa Aaaaaaa a a
a��aaaaaaaa aaa aaaaaaaaa�aaa

Óaaa aaa�aa aaasaaaa a�aaaaaaaaaaaaa aa �aaaa aa saaaaaaaaaaa aa aaaaaaa aa aaa-aaaaaa aa
aaaaaaa aa �aaUÓ�s-UO�.-Ó aS.a�.-�U�s� �s�s� S s�� aa�a aaa s� aaaa a�aaaaaaaa� a
a�aaaaa aaaa aaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaasa a aa Óaaaaaa Uaaaaaaaa a a��aaaaaaaa aaa aaaaaaaaa�aaa

aa aa aaaraaaar a aaaaaasaaaaa aa aaaaaa aaa a raaaaaaa aa aaa-aaaaaa aa aaasaaaaeaaar
aaaaaaaaaaaaa

Ua aa aaaaa aaaaaUaa a�aaaaaaa� aa aaa aaaaa aaaaa sa�aa aaaaaaaa a aa aaaaaaaaaa� aaaa
aaaaaaaa aa aaasaaaaeaaar a aaaaaaaar aaa aaaaaaaaasaaaa aaaaaaaa aa esU sa aaÓUsaUUU
aaaaraaa

aa aaaaaaaaaaaa aa a�aaaa aaaa aaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa aa aa aaa�aaaa�aaa� a aaaaaaaa aa
aaaaaaaar aaaaaaaaaaa

aaa aaaaaaaa aa raaaaaaa a rasaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaasaaaaeaaa a aaaaaaaa
   

eTTTTT SsssssTssTIssssss

· TssssssTs�ssssssss

Uaa �a�aaa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaa� aaa aaa�aaaaa aa a�aaaaa aaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaa a
aaaaaaaa aaa aaa raaaaaaa a aa rasaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa aaa aa aaa-aaaaaaaar aaa aaa aaaraa aa
aaa�aaaa� aaaaaaaaa aaaa aaa �aa aa aa�aaaaaa a aaaaaa aa aaaaaa aaa aa aaaaaaa a�aaaaaaa a
aaaaaaa aa rasaaaaa aa saaaaaa .aaaaaaa aa aaaaaaaaaa aaa saaaa aeaaaaa aaaaaaaaaraaaaaas a
aa aaaaaaaa aa aaaaaa aaa �aaaaaaaaa a�aaaaa �aaaaaaaa a aaaaaaaa aaaaaaa�aaaaa

Óaaa aa aaaaaaaaaa� aa a�aaaa aa aa aa�aa aaaaaa a aaaaaa aaa aaa aaeaaaa aaaaaaaaaaaaaa aa
a�aaaaa aa aaaaaaaaaaaaa aa aaa�a saaaa aa �aaaaaaaa a�aaaaa aaaaaaaaa a aaa aaaaaa-aaaaaaa a��a
aaa� aa a�aaaaa a saaaa a�aaaa�aaaa aaa aaa aaaaaaaa a a�aaaa aaaa�aaa aaa�aaaa�aaaaa a aaa
aaaaaa aaaaaaaa aaa eaaaa aaa aasaaa aaaaaaaaa aaaaaa

· TssssssssssTs�ssssssssasssssTsTssaesssssTsTeseTs�ssss

aaaOK

 easaaaU    ss



aa aaaaaaaaaaaaa aaaa aa�aa aaaaaaaaaa aaaaa aa �aaaa a�aaaaa aa �aaaa aaaa aaaaaaaaa
aaaasaaeaaaaa a aaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaa aaat sa aaaaaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaa aaa
�aaaaaaa a�aaaaa aaaaaaaaa a aaa aaaaaa-aaaaaaa aaa aaaaaaa aaaa aaaaaaaa asa aaa� aaa a a�aaaa a
a�aaaaaaaaaa a a�aaaaaaaa aa a�aaaa aa aaaaaaaa aa�aa�aaaa �aaaaaaaa a a�aaaaaa aaaaaa-aaaaaaa a��a
aaa- a aaaaaaaaaaa

   
eTTeTT SssssTsTsseessssTssTssTsssTeasssss

· TseessssTsssTsssssssssTssTs�ssss

a�aaaaa aaa aaaaa a�aaaaaaa� aa aaaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaa�a
aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaa aaaa

aa aa �s� sa aaÓUsaU�U - a�sUU aU as UsaA�ss a�aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaa� aa
a�aaaaa a�aaaaaaa� aa a�aaaa a aa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aa aaaaaa aaa�aa aa aaa aaaaaaaaa aaaaa
aa a�aaaaa s�aaaaa a aaa aaaaaa a�aaaaaaa� aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa aa aaaaaaa aaa aaaaa
a aaaaaaaaaaaaaaaa aaa aa aaaaaa aaaaaaaaaaaa

s�aaaaaaa aaaaaa a aaaaaa aaaa aaaaaaaaaaaa a a�aaaaaaa aa aa �aaaaaa s�aaaaa aaaaaa aaa a
aaa aa �aaaaaaa aa aaaa aaaaaaaa a aa aaaU �sss� aa a�aaaaaaa aa aa �aaaaa aaaaaaaaa

aa aaa aaa aa aaaaa aaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaaa a aaaa .ss aaaaaa aaaaaaaa aaa aa aa ataaa
aa aaUaaaa aa aaa aa aaa aaaUaa �sss� aa a�aaaaaaa aa aa �aaaaaa aa aa aaaaa aa aaa�a aaa
aaaaaa a�aaaaaaa a�aaaa a�aa aaaaa a aaaaaaaa aaaa�aaaaaa �sa�� a� aaa a aaa aa �aaaaaaaa

Óaaaa aaa a�aaaaaaa aa aa �aaaaaa aa aa�aa aaaaaaaa aaaaaa aa aaa aaa a �aaaaaaa a�aa aaaaa a
aaaaaaaa aaaa�aaaaaa �sa�� a� aa aaaaaaaaa aaaaaa a�aaaaaaa� aaaa aaaaaaaa a aaaaaa aaaaaa aa
aaa-aaaaaar aa aaaaaaa aaa aa aaaaaaa aaaaa aa aaaaaaaa aaaataaaaaa .sV aas aaaaaaa aa aaa
a�aaa aaa a �aaaaaaa a�aa aaaaa �s a�a �aa a a�aaaaaaaaaaaaa aa aaa aaaaaaa aaaaaaaaa a aa
aaaaaa aaaaaa aa aaa-aaaaaa aaa aaaaa a aa ataaa aa aaUaaa a aa aaaa aaa aaaaaaaar raaaaa aaa aa
aaaaaaa� a�aaaaaaaa aaaaaaaaa aa aaa aaaaa aaaaaaaaaa aa aa �aaaaa aa aaaaaaaa a aa aaaaa
aaaaaaaa aaaataaaaaa .sasV aas aaaaaa aaa aaaaaaaa a aa aaaaaa aaaaaa aa aaa aaa a raaaaaaa
a�aa aaaaa �s a� a�aaaaaaa aaaaa aaaaaa aaaa aa aa aaaUaaa aa aa aaaaaa aaa aaa�aaa aa
aaaaaa aaaa a�saaaa aa aaaaaaaaa a aaaaa�aa aaa aaaaaaa a�aaaaa aaa aaa aa �aaaaaaaa

· TssessssTssTsssssssTsTsssssssssssT

a�aaaaaaaaa aa aa �s� sa aaÓUsaU�U - a�sUU aaa aaaaa aaa�aaaaa aaa aaaaaa aaa

- saa aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaa�aaaaaaaa a aaaaaaaaaa aa �asaaaaa a�aaaaa aa
aaaaaaaa aa aaa �aaa aaaaaaa a a�aaaa aaa aaaaaaa aaaaaaa aaa aa�raaaa aaaaaaaaU
- �aaaaaaaaaaaaa a aa �aaaaaa aaaaaaa aa aaa a�aaa a�aa aaaaa a aaaaaaaa

aaaataaaaaa .satV as aaa a aaa aa raaaaaaa aaa aa raaaaaa
- � aa �aaaaaa aaaaaaa aa aaa a�aaa a�aa aaaaa a aaaaaaaa aaaa�aaaaaa �sa�� a�

aaa a aaa aa �aaaaaaa aaa aa �aaa a�aaaaaaaaaa aa aa aaaUaaa aaaaa aa�aaa aaa
aaaaaa aa aaaaaaaaara

- aa aa sa sa aaaa aaaaa a aa �aaaaaa aa aaa-aaaaaaa a aa �aaa a�aaaaaaaaaa aa aa
aaaUaaa aaaaaaaaa aa aaraaa aaa aaaaaa aa aaaaaaaaar a aaaaaaa aaaaaa aaa a
ataaa aa aaaaa .sas aaa a aaa aa raaaaaaa a aa raaaaaa

- aa aaaaasaaa aa aaa aa raaaaaaa a aa aaa-aaaaaa aa aaasaaaaeaaar aaaaaaaaaaaaa

· TssessssTssTasessIsssssTsTsessssasssaess

Uaaaa aaaaaa aaaaa aaaaaUaaa a a�aaaaa aa a�aaaaa

· TsssssTssTssTssssTTseesss

Óaaaaa�aa aaa�a aa aa �aaa aaaaaaa aaa aaaaaa a�aaaaa aa aaaaaa a�aaaa aa aaaaaaaaaaa aaa
aaaaaaaaaa� aaa �s� sa aaÓUsaU�U - a�sUU aU as UsaA�ss a a�saaaa aa aaaaaaaaaa a

aaaOK

 easaaaU    ss



aaaaaaaa a�aaaaa aaa aa sasa sssssssa
   

eTTTTT TsssssssssTssTsTssssTaesTsssssssTsTassssTeassss

· Tssaess

aaaaaaa� saaaaaaaaaa aa aaa�aaaaa aa a�aaaaa aa a�aaaa aa aa
aaaaaaaa� aaaaa aaa�aaaaa aaaaaaaa aa aaaaa aa a�aaaa a
aaaaa a aaa aaaaaaaa aa aa aaaa aa raaaaa aaaaaaaa

Uaaaa aa aaaaaaa aa aaaaaaaa aaa aaaa aaaaa-aaaa aaaaa a a aaaa aa
aaaaaaa aaaaaaaaaaaa a a�aaaa aa aaaaaaa aaaaaaaaaaa a
aaaaaaaa

saa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaa a
a��aaaaaaaaa aaa a aa aa�a saaaaa�aaa�a aa a�aaaaaa aa
aaa aaaaa aaaaa aa aaaaa aaa aaa a�aaaaaaaa aa aaaaa
aaa aaaaa aaa aaaaaa

saa aaaaaaa aaaaa-aaaaaa aa sVV a sVV aa aaaaa
a�aaaaaaa aaa a aaaaaaaaaaa aaa�aaaaaaaa aa
aaaaaaaaaa aa aaaaasaa aaaraaaaaaa aaaaaaaaaaa aa
aaaaaaa a aaaaaaaaa

aa aaa aaa a�aaaaa aaa a aaaaa aa aaaaaa aaaaaaaa
aaa aaaaa aa eO.a aaaaa aaaaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaa
aaaaa aaaaa aaaaa aa aaaaaaaaaaa .saaaaaaaaaaa aa aaaaa
aaaaaaasa a aaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaaaaa
aaaraaaaaaaa aa eaaaa aa aaaaa

.aaaaaaaaaa Uaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaara a
aaaaaaaa aaaaaaaaaaa aa aaa aa aaa aaataaaaaa

Uaaaaaaaaaa aa .aaaaaaaaaaa raaaaaaa aaa aaaaaaaa aaaaa aa aa aaaaaa
aaaaaaaaa saaaaaaaaa aaaaaaaaaa aa-aasaa a aaaaaaraa aaaaa
aaaaaaa aaa aaaaaaaaa aa aaa aaaaa aaasaaaaa

· Ass�sTsTs�ssss

�aaaaa saa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaa a�aaaaa
aaaaaaaaaaa aaa a �asaaaaa a aaa aa aaaaaaaa aa a�aaaaa

Ua a�aaaaa aaa a aaaaaa� aaaaaaaaa a�aaaaa aa
aaaaaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaaaaa

   
eTTETT TessssssssTaesTsssssssTsTassssTeassss

· AsssssssTsTssssssssTssTssssssssTsTssaessasssT

Oa�aaaaaaa �aaaaaaa aaaaaaaaaaa aa a�aaaa a�aaaaaaa�aaa aa aaaa�aa aaa
aaaaaaaaaa a�aaaaaaa a aaaaaaaa a�aaaaa aaa �aaaaaaa a aa
a�a�aaaa aaaaaaaaaa

�aaaaaaaaa -aaa aa a�aaaaa aaa aaaaaaaaa aa a�aaaa aa aaaaaa
aaaaaaaaaaaa �asaaaaa aa aaaaaaaaaa aa a�aaaaa aaaaaaa a aa
aaaaa�a aa aaaaa�a a aaaaaaaa�a aa a�aaaa aaaa aaaaaaaaa �aaa
a�aaaaaaaaaa a aa aaaUaaaa

.aaaaaa aa aaaaaa aa aa sa sa aaaaa aaaaaaaaa aaaa aa a�aaaaa aaa aaaaaaaaa aa

aaaOK

 easaaaU    ss



a�aaaa aaa aaaaaaa aaa aaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaa aaa�aaaa a
saaaaaaaa aa aaaaa aaaaaaa a aaaaaa aa aaaa aa a�aaaaa

aa esU sa aaÓUsaUUU aaaraaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaa
a�aaaaa aaa aa aaa�aaaaaa� aaaa aaaaaaaa a aaa aaaaaaa aa
aaaaa�aa aaaaaaaa�a a aaaaaaaaa aaaaaaaa aa a�aaaaa

· TasssasTsTssssasssas

saa aaaaaaaaaa aa aaaaa�a a aaaaaaaa�a a�aaaaaaaaaa aaaaaa a�aaaaa aaa aaaaaaaaa aa a�aaaaa
Óaaa aaae aa aa�aa aaaaaaaaa a�aaaaaaaaaaa aa �asaaaa aa aa aaaa aaa aaaaaa a aa aaaaa aa
a�aaaaa aa aaa�aaaaa aaa �aaaaaaa aaaa aa a�aaaaa a�aaaaaaa�a a�aaaaaaaa aa aaa�aaaaa aaaaaa aa
a�aaaa a aa aaaaaaaa aaa aa�raaaa aaaaaaaU

- a�saaaaaaaaa aa aaa aaa aaa �aaaaaaaa aa aaaaaaa aa aaa a�aaa a�aa aaaaa a aaaaaaaa
aaaa�aaaaaa �sa�� a� a�aaaaa aaa a aa �aaaaa a aaa a aa �aaa a�aaaaaaaaaa aa aa
aaaUaaaa aaaaa aaraaa aaa aaaaaa aa aaaaaaaaara aa aa aa aaaaaaaaa asa aa aaa aaraaa aa aaaaaa
aa aaaaaaaaar aaa aaaaaaaaasaa a aaaaaaaaa aaaraaaaaa aaa aa Óaaaaaa Uaaaaaa

- aa aaaaasaaa aa aaa aa raaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaa-aaaaaa aa sVV a sVV aaa aaaaaaaaaa
aa aaat aaaa aaa aaaaaaa a aa aaa-aaaaaa aa aaasaaaaeaaar aaa aaaaaaaaasaaa

- sa aaaaaaaa� aaaaa aaa aaaaaaa aaaaa-aaaaaa a a�aaaaa a�aaaaaaaaaa a aa �asaaaaa aaaaaaa
aaa aaaaaa aa aaaaaaaa� a�aaaaaaa aa aa aaaa aaaaaaaa aaa aaaaa aa aaaaaaaaa a
aaaaa�aa a aaaaaaaa�aa a aaa aaaaaaaaa aa .aa a��aaa aaa�aa aaaaaaaa aa .aaaaaaaaaa aa
aa�aaaaaa aa a�aaaaa

- Uaaaaaaa aaa aaaaaaaaaa aa aaaaasa a aaaaaaaasaa aa aaaaaaaaa aaa aaaaaaa
aaaaa-aaaaaa aa aaaaaaaa aa aaraaaaaa

- aa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaa�a aaaa aaaaaaa aaaaa�aaaaa a aa a�a�aaaa aaaaaaaaaa aaaaa
aa aaaUaaaa

· TsssasssassTsesssssssTsTssssessssTssTssssssTsTsess

saaaaaaa�a sa aaaaaaaa�a aa aaaa aaa aaaa aaaaaaaaa aa�aaaa aa a�aaaaa
aaaaaaaaaa aa aaaUa aa aa saaraaaaa aaaa aaa aaaaaaaaa .aaaaa
aaaaaaaaas a aaaaaaaaaaaa .aaaaa aaaa aaaaaasa aaaa aaa
aaaaaaaaaaa a aaaaasaaa aaa saaaaa aa aaa aaaaaaaa aaa
aaaaa a aaaaaaaa aaaaa a aa a�a�aaaa aaaaa saa aaaaaaaaa a aaaaaa
a�aaa�aaa� a aaaaaaaaa aa aaaaaaaa aa aaa-aaaaaaa aaaaaa aaa
a�aaaaaaaa aaa aaaaaaa aa a�aaaaa

�aaaaaaaaa Ua aa aaaaa aaaaaaaa aaaaaaa aaaa a aaaaaaaaa aa a�aaaaa aa
aaaaaa a�aaaaa aaaaaaa aa aa aaa a aa aaaaaaa aaaa a aa a�sa
aaaaa�aa aa aaaa�a aaaaaaaa aa a��aaaaaaaaaa a aaaaaa a�sa aa
aaaaaaaaa aa aaaaasaa a aa aaaaaaaaaaa saaaaasaaaa

aa aa aa aaaaaaa a�aaaaaaa aaaaaaa�aaa� aa a�aaaaaa aaaaaaaaa
aaa aaaaaa aa aaaaasaaaa aaaaaaaaaaa aaaaa aaaaaaa aaa a aa
aara araaaaaar aaaaaaaaaa

� aaaaa a�aaaaa aaa a aaa-aaaaa aaa aaaaaaaaaaa aa a�aaaaa aaa
aaaaaaaaa aa a�aaaaa aa aaa-aaaaaaa aaaaa aa �aaaaa aa aa aaaa
aaa aaaaaa a aa aaaaaa aaaaaaa aa aaa aaa aaa �aaaaaaa a�aa
aaaaa a aaaaaaaa aaaa�aaaaaa �sa�� a� a�aaaaaaa aaa a a�aaaa

a�a�aaaaa aaa sa sa�a aaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa

aa aaaaaaaa aaaaaaaaaa aa eaaa aaaaaaaa a aaaaaaa aa aaaaaaa aa
aaaaaaaaaaa

aaa aaaaaaaaaaaa aaaa aa a�aaaaaa�aaa saaaaa aa aaa aaaaaaaaa

aaaOK

 easaaaU    st



araaaaaar aa aa aaaa aa aaaaasa aaaaa aaaaaaaa aaaaaaa saaaaa aa aaaaaa
aa aaaaa aaaaaa aaa aaa aaaa a aa aaaaaaa aaaa a aa a�a�aaaa aa
aaaaaaaar aa aaaaa a aa aaa aaaaaaaaa sa aaaa a aa aaaaaaaa
aaaaaaaeaaa aa aaaaaa aa aaaa aa aaa aaaaaaaaaa aaaa aaaaaaaaaaaa

· IssssssssssTessTsTssssssTssTsssaessTs�ssesssssTsTssTsssTeasssss

�a �s� sa aaÓUsaU�U a�aaaaaaaaaaaaaa aaa aaaa aaaa a�aaaaa aaa aaaaaaa a aaaaaaaaaaa
aaa�aaaaa aaa a �aaaaaaa aa aa�aaaaaa aa �aaaaaaa a �asaaaaa a a�aaaa aa aaa�aaa a�aaaaaaaa a aa
raa a-aaaaaa aaaaaa aa aaaaaa aaa aaaaaaaaaaa aa aaaaaaaar raaaaaaaa aaaaa aaa aaaaaaaa aa aaaaaaa
aa aaaaaaaaa aa a�aaaa a aa �aaaaa a �aaa aa aaa aa �aaaaaaa a �asaaaaaa

Aaaaaaaa aa aaa-aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaaaa a aaaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa a aa
aaaaaaaaaar a aaaaaaeaaa
saa aaaaaaaa aaaaa aaaaa-aaaaaa a aaaaaaaaa Uaaaaaa aaa aaaaaaaar aa aa
aaasaaa aa aaaaaaaaa a aaaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaaaa saaaaeaaaaa a satV a
a�aaUaaaa aaaaaaaaaaaaa aa aaaaa aaaaa-aaaaaaa aaaaa a a�aaaaaaaaaa �aaaaaaa a
saaaaeaaaaa aa aa aaaaaaaa aaat aaa aaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa aa raaaata aaa
aaaaaaaaaa sasV aa aaa a ataaaa aaa aaa aa aa aaaaaaaa

saa aaaaaaaa aaaaa aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa a a aaaa a�aaUaaa aa a�aaaaa aaa aa
a�aaaaaaaaa aa �aaaaaa aaa aaa aaaaa a aaaaa aaaaaaa aaa a�aaa aa aaa�aaa
a�aaaaaaaa a aa aaaaa�aaa� aa aaaaa

Saaaaa aaaaaa aaa a�aaaaaaaa aaaaaaaa aaa aaaaaaaaa aaaaaa aaa aaa �aaaaaaaa aaa aaaa
aa aaasaaa aa aaaaaaaaa a aaaaaaaaa aa aaa-aaaaaaa aaaaaa aa aaaaaaaar aaaaa
aaa aaaaaaaa aaa aaaaaaaa saaaaasaaaa aa aaaaaaa aaaaaaaaaaa a aaaaa aaa
aaUaaaaa

Óaaaa aaaaa aa aa �s� sa aaÓUsaU�U a�aaaaaaaa a�aaaa aa aaaaaaaaaaaa aaa aaaU a aaa
aaaaaaa aaa aa aaaaaaaa aa aa aaa aa aaaaaaa aaa ataaaa aaa aaaaa a aaa
aaaaaaaaa aa a�aaaaa

   
aa aaaaa aaa aaaa aaaaa aa saaaa aa aa saaa aa aaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaa
ataaaaa aa aaasaaa aaa-saa aa aasaa aaaaaaa aa aaaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaaaa
aaa a aaaaasaaa a aaaaaaaasaaaa

   
eTTeTT SsssesTsTsssssassssTsssssTsTsssssssTaesTsssssssTsTassssTeassss

· Sssses

aaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa a aa�aaaa aaaaaaaaaa a�aaaaa a�aaaa aaaaaaa aaa a�aaaa�aaaa aa a�aaaa a
aaaaaaaaaaaa aaaaaaa a�sa�aa aaaaaaaa aaaaa�aaa a aaaaaaaa�aaa a aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa
aa aaaa a aaaaaaaaaa

aa �a�aaaaa aaaaaaaaaaaa a�aaaaaa� aa aaaa�aaaaa aeaaaaa �aaaaa aaaaaaa aaaa�a

.aaaaa aaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaaaaa aaa araaaa aaa aaaaaaa aa aaas aaaaa aa aaaaa raaaaa a
aa aaaaaaa aaaa aaaaaaa aa a�aaaaa � aaa aaa aa aaaaaaaaaa aaaaa aa aa aaaaaaa aaa aaaaaaaaa aa
a�aaaaa aaa aaaaaa aa aaaaa�� a aaaaaaa aa �aaaaa�a� aa s a s aa aaa a a�aaaa aaaaa aa aaaa
a�aaaaaaaa aaa aaaaaaa a aa aaaaaaaaa aaa aa� aaa aaaa�a aaaa aaaaaaa aa aaaaaa

aaaa aaasaaaa aaaaaaaa aa aaaaaa aa aaaaasaaaaaa aa aaarasaaaaa a-aaaaa

· TssssssTTOsssssTssTsssssss

saa aaaaa aa aaaaaaeaaaa aaaaa aaa taVV a aaa sVaVV saaaa aaaa aaaa aaaaaaaa

-aaa a�aaaaaa saaaaaa aaaaa aa aaaaaa aaaaaa�aa aaaa�aaaaa aaa aa aaaaaaaaaa aaaaaaa aaa aaaaa
a�aaae aaa aaaaaaaaaaa aaa �.�-a saa aaaaa aaaaaa�aaaa aaaa a�aaaaaa saaaaa saaaaa aa aaa

aaaOK

 easaaaU    ss



aaaaa�aaaaaaaa aaaaaaa�aaaa aaa a��aaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaa a aaa a�aaaaaaa aa aaaaaaa�aa aaa aaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa
aaaaa aaaaaaa aaaaa a�aaaaa a�aaaa a aa aaaaaaaaa� a aaa aaaaaa aa aa�aaaaaaa a��aaaaaaaaa
aaaaa aaaa�aa aaa aa�aaa aaaaaaaa a�aaaaaaaa aa aaaa aa aaaaaaa a aa aa saaaaa aaaaa�aaaa

· Isss

aa aasaaaa aaa aaaaaa aa aaaaaaaaar aa rasaaaaaa

aa aasaaaa aaa aaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aa aaaa a aaaa aaa aaaaaaaaa aaa aasaaa aaaaaaa aaaaa

aa aa aaaa aa aaaaa aaa aaaa a�sa aaa�aaa aa�aaa

saa aaasaa aa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaa aa aaaaaaa
   

eTTóTT AssssesTaesTsssssssTsTsTassssTeassss

aa aaaaaaaaaaaaa aaaa aaa eaa aa aasaaaaaa a aaaaaa aaaaaaaa aaa aa aaa-aaaaaaaar aaa aaa aaaraa
aa aaa�aaaa�a aaa aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaa aaa a a�aaaa�aa�aaaa�a a aaaaaaaa aa aaaaaaaa
aaaa aaaaaaaaa aaaaa aa aaaaaaa aaa aa aa�aaa �aaaaaa a a�aaaaa

aa aaaaaaaaaaaa saaaa aa aaaaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaraaa aaa sa aaaaaaaaa a sa aaaaaaaaaaa

   
eTTaTT TsssesssssTssTssssssssTsTssssssssTaesTsssssssTsTassssTeassss

· TssysssssssssTsTessssssss

aa aa aaa a�aaaaaaaaaa� aa a�aaaa aaaaaaaa aa aaa�aaaa� aaa aaaaaaa aaaaa a aa aaaaaaa� aa �aaaa
aa aaaaaaaaa�a a�aaaaaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaaaa a aa Uaaaa aa aaa�aaaa�aaa� a��aaaa �as

aaaa aaasaaaaa aa aaa-aaaaaar aa aaasaaa aa aaaaaaaeaaaa aaaa aaaraaa Uaaaaaaaaaa

· TsssssssssTsssssssTs�ssssssssssTsTesssssTessTsTssssssss

aa aaaaaaaaaaa aaa aasraaaa aaaaaaaaaa ataaaaaU

- aa aaa aa aaaaaaaaa� aa aa �aaaaaa a�aaaaaaa aa aaa aaa a �aaaaaaa aa aaaa aaaaaaaa a aa
aaaU �sss� aa a�aaaaaaa aa aa �aaaaa aaaaaaaaa

- s�aaaaaaa a�aaaa a�aaaaaaaaaa a aa aaaaaa aaa a �aaaaaaa aaaa a�aa aaaaa a aaaaaaaa
aaaataaaaaa .satV asa

· AsssssssTssTessssssss

�aa �aaaaaaa Uaaa aaa aaaaaa aa �aaaaaaa aaa a�sa�aa a�saaaaaaaa aa aaaaa�aaaaa
aaaa aaa aaaaaaaa aaa aaaaaaa a aaaaaaa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaa
a aa�aaaaaaa a aaaaaa a�aaa aaUaaa a�aaaa a�aa aaaaa �s a�
aaa aaaraaaaa aaaaaaaaa a aaaaaaaaaa aa raaa aaaataaaaaa .VasV
a� a aa aaaaa s�aaUaaa aa aa aaaaaaaa-aa aa aaaaaaaaaaaa aaa
aaaaea aaaataaaaaa .Vass asa

aaa aaaaaaaa aaa aaaaaa aaa aaaaaaa a aaaaaaa aaaaa
aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa aa ara aaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa ataaaaa
aa aaaaaa aaa aaaaaaaaa a aaaaea aaaataaaaaa .Vss asa

-aaaaa a aaaaa aa aaa raaaaaaa saa aa aaaaaa aaa aaaaa aaa aaaaaa a aaa aaaaaa aa
aaa-aaaaaaa aaaaa aaaaa-aaaaaa aaaaaaaa aa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa
aaaaaaaaa aaaaaa a aaaaa aaaaaaaaa

aaaOK

 easaaaU    ss



aa aaa aaaaaa a aaa aaaaa saa aa aaa araaaaaa aaa aaaaaaa a

aaaaaaa aa aaaaaaaar aaa aaa aa aaa-aaaaaaa a tsº aa aa aaaaaa aa
aa aaaaaa

   
· AsssesssssTsTsssssssssssTssesssss

aaa aaa�aaa a aaa aaaaaaaa a�aaaaaaaaaaa aaaaaa aa�aaaaaaa aa-aaaaaaaa aaaaaa aaa sa sa�a
aaaaaaaaaa a-aaaaa

a�aaaaaa�aaa aaaaaaa a aaaaaaaa aaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaa aaaa aaa a aa aaa�aaaa�aaa� �aaaaaaa a
saaaa�aaaaaa aaa aaa aaa aaaaaaaa a�aaaaaaaaaaaa
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 �������   ✸✵✛✘✠ ✑✡ ✝ ✍✝ ✹✠✺✑✔✑✕✕✡✟☛ ✄ ✌✥ ✬✝✛✘✄✆✙✍✝✛✻
aa aaaaaaa aaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa anaaaaaaa a a�✗✛✧✝✥✄✘✩✝✆✄✞ ✝✦✚ ✍✝ ☎✄✥✝✍✄✘✝✘

aa aaaaaraaaa aaa aaraaaaaa raaaaa a raaaa aa aaasaaa aaa aa aaaaaaaaaaaa
aaaaaaraaa a aaaaaaaaaaaaaa✠

aa aaaaaaa aa aaaaaaa aaaaaaaaa aaa a�✌★✌✆✙✆✄✞ ✂✌ ✍✌✜ ✂✄☎✌✛✌✥✘✜ ☎✌✄✥✌✜ ✗ ☎✝✜✌✜ ✂✌

aaasaaa✠

✑❀✠ ✿✛✝✜✍✍✝✂✝✛ ✝✍ ✳✛✗✴✌✆✘✄✜✘✝ ✘✗✘✝ ✍✝ ✄✥☎✗✛✦✝✆✄✞ ✬✛✌✤✌✥✘✄✤✝ ✥✌✆✌✜✜✰✛✄✝ ✫✙✌ ✍✄ ✆✝✍ ✬✌✛ ✄✥✘✌✧✛✝✛

aa ea:aaaaaa a eaaaa a aaa aaraaaaaa raaaa aa aaaaaaaaaa aaaaaa a aaasaaaaaa aaa aaaraaaa
a�✗✚✛✝✠

:aaaa aa aaaaaaa aaaa aa:aaa aaa aa:aa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaa aa aa:aaaaaa a aaaaa a
aaaaaa sraaaa aan: aaa aaa aaaaaaaaaa a aaraaaaaaaaa iaaaa aaa araaaaaa aa aaa aaaa aas
aaa aa:aaaa aaaaaaaaaa aa aa:aaaaaa a aaaaaa aaa aaaaaaasaaa aaasaaaa aaaaaaaaaa
✸✦✝✥✘✌✥✄✦✌✥✘✟✠

aaaaaaaaa a�✝✬✍✄✆✝✆✄✞ ✂✌✍ ✫✙✌ ✌✜ ✂✄✜✬✗✜✝ ✌✥ ✌✍✜ ✬✙✥✘✜ ✝✥✘✌✛✄✗✛✜ ✄ ✛✌✂✝✆✘✝✛ ✗ ☎✌✛ ✛✌✂✝✆✘✝✛

a�✁✜✘✙✂✄ ✂✌ ✲✌✧✙✛✌✘✝✘ ✄ ✲✝✍✙✘✠

aaaaaanaaaaa aa aaanaaa aa ea:aaaaaa a eaaaa aaa aaaaaaaaaaa aa ea:aaaaaa a eaaaa a�✢✚✛✝ :

aa aaaaaaaaaaa aa ea:aaaaaa a eaaaa aa raaa a�✌★✌✆✙✆✄✞ ✂�✗✚✛✝☛ ❇✜ ✂✌✜✄✧✥✝✘ ✬✌✍ ✳✛✗✦✗✘✗✛ ✌✥

aaaa aaaaaaa aaaaa aa aan aaaaaaa aaa a�✙✥✝ ✌✦✬✛✌✜✝ ✄ ✘✛✌✚✝✍✍✝✂✗✛✜ ✝✙✘✾✥✗✦✜ ✗ ✂✄✤✌✛✜✗✜

aaasaaaaaaaa aaa:aaaa✠

laa raaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa aa aaanaaa aa ea:aaaaaa a eaaaa aaaaaa a�✌★✌✆✙✆✄✞ ✂✌ ✍�✗✚✛✝☛

aa:aaa aa :✠✏✠ ✑✒☞✓✔✑✕✕✓☛ ✜✞✥ ✍✌✜ ✜✌✧❅✌✥✘✜✻

✑✠ ✶✗✗✛✂✄✥✝✛ ✍�✝✬✍✄✆✝✆✄✞ ✂✌✍✜ ✳✛✄✥✆✄✬✄✜ ✷✌✥✌✛✝✍✜ ✂✌ ✍�✵✆✆✄✞ ✳✛✌✤✌✥✘✄✤✝ ✸✵✛✘✠ ✑✡ ✹✠ ✺✑✔✑✕✕✡✟ ✻

aa aa aa aaaaaa aa aaaaaaa aaa aaaaaaaaa anaaaaaaa a a�✗✛✧✝✥✄✘✩✝✆✄✞ ✝✦✚ ✌✍ ☎✄ ✂✌

aaaaaraaaa aaa aaraaaaaa aaaaaaa a raaaa aa aaasaaa aaa a�✣✝✧✄✥ ✂✌ ✂✌✜✌✥✤✗✍✙✬✝✛

aaaaaaraaa a aaaaaaaaaaaaaa✠

sa aa a�✌✜✘✄✦✝✆✄✞ ✂✌ ✍✝ ✂✙✛✝✂✝ ✛✌✫✙✌✛✄✂✝ ✬✌✛ ✝ ✍�✌★✌✆✙✆✄✞ ✂�✝✫✙✌✜✘✜ ✘✛✌✚✝✍✍✜ ✗ ☎✝✜✌✜

aa aaasaaa✠


� 
���	��� ��� �������� 	� ������ ��� ������� ��� ��� 
������������ � � ��� �� 	���
easaaaaaaaaaaaaa a aaa aaasaaaaaaaa aaa:aaaaa aaaaaaaa aa aaaaaa aanaaaaa a
aaaaaaaasaa aaa aaaaaaaaa aa a�✵✆✆✄✞ ✳✛✌✤✌✥✘✄✤✝ ✫✙✌ ✛✌✆✙✍✍ ✍�✝✛✘✄✆✍✌ ✑✡ ✂✌ ✍✝ ✹✍✌✄ ✂✌

aaaaaaaaa aa :aaaaa lasaaaaa ✸✹✠✺✑✔✑✕✕✡ ✂✌ ❀ ✂✌ ✥✗✤✌✦✚✛✌✟ ✂✙✛✝✥✘ ✍�✌★✌✆✙✆✄✞ ✂✌

a�✗✚✛✝ ✄☛ ✌✥ ✬✝✛✘✄✆✙✍✝✛☛ ✌✥ ✍✌✜ ✘✝✜✫✙✌✜ ✗ ✝✆✘✄✤✄✘✝✘✜ ✝✍ ✫✙✮ ✌✜ ✛✌☎✌✛✌✄★ ✍�✝✛✘✄✆✍✌ ✑❃ ✂✌✍ ✎✠✏✠

✑✒☞✓✔✑✕✕✓ ✂✌ ☞✖ ✂�✗✆✘✙✚✛✌ ✜✗✚✛✌ ✏✄✜✬✗✜✄✆✄✗✥✜ ✦✽✥✄✦✌✜ ✂✌ ✲✌✧✙✛✌✘✝✘ ✄ ✲✝✍✙✘ ✝ ✍✌✜

asaaa aa aaaaaaaaaaa:
aa aa aaaaaaaaaaa aa a�✗✚✛✝ ✌✥ ✚✗✥ ✌✜✘✝✘ ✂�✗✛✂✛✌ ✄ ✥✌✘✌✴✝✠

sa l�✌✍✌✆✆✄✞ ✂✌ ✍�✌✦✬✍✝❈✝✦✌✥✘ ✂✌✍✜ ✍✍✗✆✜ ✄ ✰✛✌✌✜ ✂✌ ✘✛✌✚✝✍✍☛ ✘✌✥✄✥✘ ✌✥ ✆✗✦✬✘✌ ✍✌✜

aaaaa aaaaaaaaaa a�✝✆✆❇✜☛ ✄ ✍✝ ✂✌✘✌✛✦✄✥✝✆✄✞ ✂✌ ✍✌✜ ✤✄✌✜ ✗ ✩✗✥✌✜ ✂✌

aaaaaasaaaaa a aaaaaaaaaa✠

aa la aaaaaaaaaaa aaaa aaraaaaaa aaaaaaaaa a aa aaaaaataaaa aaaa aaaraaa aanaaaaaa✠

aa aa aaaaaaaaaaaa aa aaaaaaa aaaaa a aa aaaaa aa aaaaaa a aa aaaaaaa aaaa:aaa aa aaa
aaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaa a a�✌★✌✆✙✆✄✞ ✂✌ ✍�✗✚✛✝☛ ✝ ☎✄ ✂✌ ✆✗✛✛✌✧✄✛

aaa aaraaaaa aaa aa:aa araaaaa a aa aa:aaaaaa a aa aaaaa aaaa aaasaaaaaaaa✠

aeeKK

 ar:aaa:    ❉



aa la aaaaaaaaaaa a aa aaaaaaaaaaaaaa aa aaa taaaa a�✌✦✦✝✧✝✘✩✌✦✝✘✧✌ ✄ ✂✄✬✾✜✄✘ ✂✌✍✜

aaraaaaaa aaaaaaaaaa aa aaaaaaaaaa aa aa aaaaaa aa aaanaaaa a aasaaraaaaa
aaaaaaaaaa✠

ra la aaaaaaaaa aaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaataaa✠

:a l�✌✦✦✝✧✝✘✩✌✦✝✘✧✌ ✄ ✍�✌✍✄✦✄✥✝✆✄✞ ✗ ✌✤✝✆✙✝✆✄✞ ✂✌✍✜ ✛✌✜✄✂✙✜ ✄ ✂✌✄★✝✍✍✌✜✠

na l�✝✂✝✬✘✝✆✄✞☛ ✂�✝✆✗✛✂ ✝✦✚ ✍�✌✤✗✍✙✆✄✞ ✂✌ ✍�✗✚✛✝☛ ✂✌✍ ✬✌✛✽✗✂✌ ✂✌ ✘✌✦✬✜ ✌☎✌✆✘✄✙ ✫✙✌

naaar aa aaaaaaa✪✜✌ ✝✍✜ ✂✄☎✌✛✌✥✘✜ ✘✛✌✚✝✍✍✜ ✗ ☎✝✜✌✜ ✂✌ ✘✛✌✚✝✍✍✠

aa la aaraaaaaaa a aaaaaaaaaaa aaaaa aaa aaaaaaaaaaaaaa aasaaaaaaaaaaaaa a
aaasaaaaaaaa aaa:aaaa✠

ra laa aaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaasaaaaaaa aas aaaaaaaaa aaaaa aa aaasaaa a aaaaaaaaa aaa
aa aaaaaata aa a�✗✚✛✝ ✗ ✝ ✬✛✗✬ ✂✌✍ ✍✍✗✆ ✂✌ ✍�✗✚✛✝✠

>� ������� �� ��� 	� ���������  ����� ����� �������� ��� ����������� � � �������� ���
aaaaraaaaaaaa aaa a�✣✄ ✣✝✧✙✌✜✜✄✥ ✄✥✘✛✗✂✙❊✘✠ ✹✝ ✏✄✛✌✆✆✄✞ ❂✝✆✙✍✘✝✘✄✤✝ ✬✛✌✥✂✛✰ ✝✫✙✌✜✘✝

raaaaa aaaa aa aaa:aa aa aaaa:aaaaa aa aaaaaaaaaaa✠

✖✠ ✢✛✧✝✥✄✘✩✝✛ ✍✝ ✆✗✗✛✂✄✥✝✆✄✞ ✂�✝✆✘✄✤✄✘✝✘✜ ✌✦✬✛✌✜✝✛✄✝✍✜ ✬✛✌✤✄✜✘✝ ✌✥ ✍�✝✛✘✄✆✍✌ ☞✖ ✂✌ ✍✝ ✹✍✌✄ ✂✌

aaaaaaaaa aa :aaaaa lasaaaaa✠

✡✠ ✶✗✗✛✂✄✥✝✛ ✍✌✜ ✝✆✆✄✗✥✜ ✄ ☎✙✥✆✄✗✥✜ ✂✌ ✆✗✥✘✛✗✍ ✂✌ ✍�✝✬✍✄✆✝✆✄✞ ✆✗✛✛✌✆✘✝ ✂✌✍✜ ✦✮✘✗✂✌✜ ✂✌

aaasaaa✠

✒✠ ✵✂✗✬✘✝✛ ✍✌✜ ✦✌✜✙✛✌✜ ✥✌✆✌✜✜✰✛✄✌✜ ✬✌✛✫✙✮ ✥✗✦❇✜ ✬✙✧✙✄✥ ✝✆✆✌✂✄✛ ✝ ✍�✗✚✛✝ ✍✌✜ ✬✌✛✜✗✥✌✜

aaaaaaataaaa✠

aa aaaaaaaaaaa aa ea:aaaaaa a eaaaa aa aa raaa a�✌★✌✆✙✆✄✞ ✂✌ ✍�✗✚✛✝ ✛✌✜✬✗✥✂✛✰ ✂✝✤✝✥✘ ✂✌✍

aaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaa aa aa aaaa raaaaa aaa aaarr aaaaaaaa aaaaaaaaaataa aa aaaaaaaaa aa
aa eaaaaaaaaaaaa lasaaaaa aa aaaaaasaaaaaa aaaaaaaa aas aaa aaraaaaaa a:aaaa aaa aaaaaaaa:aaa a
a�✌★✌✆✙✆✄✞ ✦✝✘✌✛✄✝✍ ✂✌ ✍�✗✚✛✝✠ ❋✙✝✍✜✌✤✗✍ ✂✄✤✌✛✧✮✥✆✄✝ ✜✌✛✰ ✬✛✌✜✌✥✘✝✂✝ ✝✍ ✳✛✗✦✗✘✗✛ ✆✗✦ ✝

���� �����  ����������� 	� �� ����� ����������� 	� �� ������� 	� ������� � � ��� ������
aaaa:aaa aa raaaaa aa aa aaaa aaaaaaaaaa  aa aaaaaaa anaaaaaaa aaa aaa:aa✠

laa aaaaaaaasaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaa aa anaaaaaa aa aaa aaaaa aaaaaaaasaaaaaaa aa aaaaaaaaa
@��������  ���������	��� 	������� ����  ������ �������� ����� 	����� � �����
❂✝✆✙✍✘✝✘✄✤✝☛ ✶✗✥✘✛✝✆✘✄✜✘✌✜☛ ✲✙✚✆✗✥✘✛✝✆✘✄✜✘✌✜☛ ✘✛✌✚✝✍✍✝✂✗✛✜ ✝✙✘✾✥✗✦✜ ✄ ✘✛✌✚✝✍✍✝✂✗✛✜✠

   
eCtCC Cssesssssss

,a aa anaaaa nasaaaaaa aaaraaaaaaaaaaaa aaaa aaa aaaraaaa aaa aaaaaaaa a aas aasraaaaa a aa
aaaaaaaaa anaaaaa a aasaa:aaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aa aaaraaaa✠

aaaaaa aaaaaaaa aaaraaaaa aaaaaaaa aaa aaaraaaaa a aaaaa aaa aa aaaaaaaaaaaaa aaaaaa anaaaaaa
aa raaaa aaaaaaaaaa aas a�✝✙✘✗✛ ✂�✝✫✙✌✜✘☛ ✆✗✥✘✝✥✘ ✌✥ ✝✫✙✌✜✘ ✆✝✜☛ ✝✦✚ ✍✝ ✆✗✍❁✍✝✚✗✛✝✆✄✞ ✂✌✍

aaaaaaaaaaa aa ea:aaaaaa a eaaaa aaaa:aaa aaa aaaaaaaa✠

e��� �� �������� �� 	���������� � �������� ��������� ��������� ������� � 	�������
aaaaaaaaa anaaaaaa aaaa aaaraaaaaaa aaaaaaan aa aaaaaaaaaaa aaa aaa aaaraaaa✠

aaaaaanaaaaa aa aaanaaa aa ea:aaaaaa a eaaaa aaa aaaraaaaaaa:

✓✠ ✿✌✥✄✛ ✌✥ ✆✗✥✜✄✂✌✛✝✆✄✞ ✌✍✜ ✜✙✧✧✌✛✄✦✌✥✘✜ ✂✌✍ ✶✗✗✛✂✄✥✝✂✗✛ ✂✌ ✲✌✧✙✛✌✘✝✘ ✄ ✲✝✍✙✘ ✌✥ ☎✝✜✌ ✂✌

aaaraaaa aaa aaaa:aaa aaa aaaaaaaaa aa a�✵✆✆✄✞ ✳✛✌✤✌✥✘✄✤✝ ✸✵✛✘✠ ✑✡ ✹✠ ✺✑✔✑✕✕✡✟☛ ✬✛✌✥✂✛✌ ✍✌✜

aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa anaaaaaaa a a�✗✛✧✝✥✄✘✩✝✆✄✞ ✫✙✌ ✬✙✧✙✄✥ ✝☎✌✆✘✝✛ ✝ ✍✝ ✬✍✝✥✄☎✄✆✝✆✄✞

aaaa aaasaaaa a raaaa aa aaasaaa aaaaaa a�✌★✌✆✙✆✄✞ ✂✌ ✍✌✜ ✗✚✛✌✜✠

❀✠ ✵✆✗✛✂✝✛☛ ✌✥ ✌✍ ✜✌✙ ✆✝✜☛ ✝✦✚ ✌✍ ✬✛✗✦✗✘✗✛ ✍✝ ✆✗✥✘✛✝✆✘✝✆✄✞ ✂✌ ✆✗✍❁✍✝✚✗✛✝✆✄✗✥✜ ✬✝✛✆✄✝✍✜✠

   
eCsCC CsssssssCstesss

,� �� ����� ������� ��������������� ���� ������� ���� 	� �� ����� 	����� � �����
❂✝✆✙✍✘✝✘✄✤✝☛ ✂✄✛✄✧✌✄★ ✌✍ ✂✌✜✌✥✤✗✍✙✬✝✦✌✥✘ ✂✌ ✍�✗✚✛✝ ✌✥ ✌✍✜ ✝✜✬✌✆✘✌✜ ✘✮✆✥✄✆✜☛ ✌✜✘✮✘✄✆✜☛

aasaa:aaaaa a aaaaaasaaaaaaaa aa aaaraaaaaaa aas aa aaaraaaa aaa aa aaraaaana aa aaaanaaaa
aaaaaaaaaaaa a a�✝✍✘✛✌✜ ✝✙✘✗✛✄✘✩✝✆✄✗✥✜ ✬✛✌✆✌✬✘✄✤✌✜ ✄ ✍✌✜ ✆✗✥✂✄✆✄✗✥✜ ✂✌✍ ✆✗✥✘✛✝✆✘✌☛ ✝✦✚ ✍�✗✚✴✌✆✘✌
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Ss:sssssS AAAAAAAAAA AA AA4AAAAA AAAAAA AA A3ASAA A AAAAAAAAA
32 AAAAAAAA3 A AAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AASAAAAAAA AAAAAAAAA  AAAAAAAA AAAAAAAAAA
32 AAAAAAAA3 A AASAAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AASAAA AASAAAAA
AAAAAAA AAAAAAAAA

ASSAss)s)sss:s:S)S)))))S)SSSSSssss:s:S)S)))))S)SSSSSssssssssS)S)))))))))

SSSSSSSSASSSSSSSSSS

Aidc Aóccócóccó Acccic
A3333333 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s ssssóscó ós ssscs dó sósóc óicccssó sóc óóisócccisc 3
A3333333 Ascsóósócc óóóócssssóósc c ssscccssc óóó ss óóócisss 3
A3333333 Aóacccó c ssssóscsóss óóócldcc dó AAA 3
A3333333 Aódóó c sósóas 32
A3333332 Assscsccsccó dó óócióóóeasc c ssscisóóc óóó s ssaacsóc c csscisc 3
A3333332 Asócccó dósc scsassc sascscsóc dó ssssóscsóss 3
A3333338 Asóódcó s3sccsc dó óóócisss dcsc dós ósdc d3scccó dó csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Ai ssssscóasó sóc csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Aóó s ss ssscóassccó dó sssóócssc aisascsicic cAi óócsscA ciscccssó as óóicódcsóss dó

sóóssss ócóóclscc
3

A3333338 Aascscsacó si sssass óóó si sócsscc 3 A33
A3333333 Assscsccsccó dó cisóós c óóieósss dó ssssóscsóss d3ócsóc 3
A3333333 Aióssccó dó s3ióóósóc ós s3sc c ssssóscsóss d3ócsóc 3 A33
A3333333 Aacssó óóicóccic dó ssssss dó sssóócssc s s3isós 33
A3333333 Asócccó dósc óaacóc dó ssssóscsóss 33
A3333332 Assóscsesccó c ócsóc óóeislscaaóc 33
A3333338 Adsóssó ss sócss s sóc csóscsóólcscaaóc csdcacdassc dó ss óóóciss aaó ss óósscses 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc ós cisdcccisc óssóósóc 33
A3333323 Aissccó dósc ssicc dó sóóssss 33 A32
A3333323 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s óósscsesóssic ós eisóc óóisóecdóc 32
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A3333323 As csc dó aóssA sóassssssóss c scssccó dó sisc ósc ósósóssc csócssssóc 33
A3333328 Asócccó c ssssóscsóss dó sóc ócsóc ósecsócaaóc 32
A3333323 Aisóscsóss dós AASA óós aaó ss s óaacóc dó óóisócccó 32
A3333323 Accóicsó dó aasdóóc ósecsóccc cócasdsócc 32
A3333323 Aóe dó sóc eisóc dó sóóssss 32
A3333322 Aócisócsósóss dósc sssóócssc s ósdóóóicsó 32
A3333328 Aacssó óóicóccic dó dcaccccó dó sssóócss ós cóc 32
A3333333 Assscsccsccó dó sóc sóóóc dó sóóssss 33
A3333333 Accóccic c ccócassccó csdóóósdóssc óóó s óóócisss c ssaacssócs 33
A3333333 Ascaósssó ss ssaacssócs óóó s ss óósscsesccó dó s3scscacsss 33
A3333332 As óóócisss si as dó dóccsscsó ss cicsss dó ssaacsóc ssaósdóc 33
A3333332 Acscssccó dó ss aósiccsss dósc aóaccsóc 33
A3333338 Ascscssó ós cióiss ós ióceós 32
A3333333 Ascscssó acsósccisc ós ióceós 32
A3333333 Aóócsccsó scaóss saslscc slscs 3333 sas3 s cscsóósócc c ssicc dó sóóssss 3
A3333333 Aissóissó ss sósóóóssaós c aósiccsss dós aóss ssc ssicc dó sóóssss 33
A3333332 Aósócccó ssósóc cscssssssccisc óscscssdóc i cisóóósdóc 32 A32
A3333332 Aissóis dós scaóss cisió sss cisósósóó óióssscs 32
A3333323 Aóócsccsó aaó sóc cissóscisc dó sóc ssaacsóc óc ssccs sss ósdissc óóesssósssócc 32

   

SS) SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SS)ASSS SSÓSSSSSSSSSSSSSÓSSSSSSSSSSSÓSSSSSSSSS)SSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSASSSSSS

SSSSSSSSSS
AAAAAAAA3 AA AAAAAAT AAAAAA3AAA AA AAAAAAA3 A AA AA AAAAAAAA AAAASAAA

SssssssssSssSssssss
Ad Accc A G A
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA A AAAAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAA)AAA3 AA AAAAAAAA A AAAAAAAA AA A.A AA 3 sT
AAA.A A AA )AAA AA AAASAAA

3 AAAGAAA AA AAAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAAA A3ASAA

AAAAGAAAAAAAA AAA AAAA AA AAASAAA
AAA.A A A3AAAAAAAA3

3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAA AAAAAAAAAAAA A AAAAAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAASAAAAAA AA AAAAAAAA AA AAAAA AAAAAAA

AAASAAAA AA AAAAA
2 AAAAAAAAAAA AASAA ASAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAGAAAAAAAA AA AA )AAA AA AAASAAA
AAA.A AAA AAAAA

33 AAAAAAAA3 AA AAAGAAAAA A AAAA3AAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AASAAAAAA AA AA AASAAAAAAA

33 AAAAAAAAAA AAA SAAAAAA AA AASAAAAAA AAAAAAAA A AA4AAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAGAAAAAAAA AA AA )AAA AA AAASAAAA )AAAA AA AAA

SAAAA AAAAAAAAAA AAA AAAAA)AAAAAA 4AAAAAAAAA
33 AASAAAAAAA3AA 3 3 3

Ss:sssssS AAASAAAA A AAAAAAAAAA3 AAAAAA
33 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAAA AASAAAAAAA AAAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAASAAAA AAA AAAAAAAAA
32 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAA AALAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAALAAAA A3AAAAAATAAAAAAA AALAAAASAAA AAAAAAAAAA
32 AA4AAAAA3 A AAGAAAA3 AA AASAAAAAAAA AAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAA GAAAAAA AA AA AAAAAAAA3 A AA AAA )AAAA AA AAA
33 AAAAAAAAAAAAAA A AAAA AAS AA4AAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AASAAAAAAA AAAAAAA AA ASAA
32 AAAAAAAA3 A AAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AASAAAAAAA
32 AAAAAAAA3 A AASAAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AASAAAAAAA

ASSAss)s)sss:s:S)S)))))S)SSSSSssss:s:S)S)))))S)SSSSSssssssssS)S)))))))))

SSSSSSSSASSSSSSSSSS

Aidc Aóccócóccó Acccic
A3333333 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s ssssóscó ós ssscs dó sósóc óicccssó sóc óóisócccisc 3
A3333333 Ascsóósócc óóóócssssóósc c ssscccssc óóó ss óóócisss 3 A33 A33
A3333333 Aóacccó c ssssóscsóss óóócldcc dó AAA 3
A3333333 Aódóó c sósóas 3 A2 A32
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A3333333 Aóóósósccó c ssssóscsóss dó sóc caóóóslccóc dó sóóssss 3 A2
A3333333 Aóesscsesccó dó sóc eisóc dó ósc c ósssesseóssseó 3 A2
A3333333 Aiscccssó dsdóc dó sóc csóscsóólcscaaóc slccaaóc dó sóc sóóóóc 3
A3333333 Asócaccó dó sóóssssc s s3cssóóció dó óscóc óóó óaacóc 3
A3333333 Aióssccó dó s3ióóósóc ós s3sc c ssssóscsóss d3ócsóc 33 A33
A3333333 Aacssó óóicóccic dó ssssss dó sssóócssc s s3isós 33
A3333333 Aióssccó 33
A3333333 Adóaasccó dósc óócióóóeasc dó ss ssaacssócs 33 A33
A3333333 Aóicódcsóss d3ascscsesccó dó ss ssaacssócs 33
A3333333 sc dó óócisessóssc acdósasccc 33
A3333332 Assóscsesccó c ócsóc óóeislscaaóc 33
A3333338 Adsóssó ss sócss s sóc csóscsóólcscaaóc csdcacdassc dó ss óóóciss aaó ss óósscses 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc ós cisdcccisc óssóósóc 33
A3333323 Aissccó dósc ssicc dó sóóssss 33 A32
A3333323 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s óósscsesóssic ós eisóc óóisóecdóc 33 A32
A3333323 Aisóscsóss dós AASA óós aaó ss s óaacóc dó óóisócccó 32
A3333323 Aóacccó dó ss óicss s sóóós 32
A3333323 Accóicsó dó aasdóóc ósecsóccc cócasdsócc 32
A3333323 Aóe dó sóc eisóc dó sóóssss 32
A3333328 Aacssó óóicóccic dó dcaccccó dó sssóócss ós cóc 32
A3333333 Assscsccsccó dó sóc sóóóc dó sóóssss 33
A3333333 Accóccic c ccócassccó csdóóósdóssc óóó s óóócisss c ssaacssócs 33
A3333332 As óóócisss si as dó dóccsscsó ss cicsss dó ssaacsóc ssaósdóc 33
A3333338 Ascscssó ós cióiss ós ióceós 32
A3333333 Ascscssó acsósccisc ós ióceós 32
A3333333 Aóócsccsó scaóss saslscc slscs 3333 sas3 s cscsóósócc c ssicc dó sóóssss 3 A3 A33 A33
A3333333 Aissóissó ss sósóóóssaós c aósiccsss dós aóss ssc ssicc dó sóóssss 33
A3333332 Aósócccó ssósóc cscssssssccisc óscscssdóc i cisóóósdóc 32 A32
A3333332 Aissóis dós scaóss cisió sss cisósósóó óióssscs 32
A3333328 Asssóscó sscaóó d3sceasA ssse c ssisc óscsasccó c óscóc 3

   
SS)ASS) SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSASSS
AAAAAAAA3 AA AAAAA A AAAA AAAAAA3AAA AAAAAAA AAAAAAA AAA AAAAAAAA AAS A AAAAA AAAASAAA3

SssssssssSssSssssss
Ad Accc A G A
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA A AAAAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAA.A AAAA A3AAAAAAAA3
AAAAAAAAA3 AAAAAAAAAA AA AA AAAA

3 AAAGAAA AA AAAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAGAAAAAAAA AA AA )AAA AA AAASAAA

AAAAA AA AAAAAAAA
3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAA AAAAAAAAAAAA A AAAAAAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAASAAAAAA AA A3AAAAAAAA3
AAAsAAAAAA3 AA A3AAAAAAAAAAAAA

2 AAAAAAAAAAA AASAA ASAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAGAAAAAAAA AAAAAA3AAA AA AAASAAA

3 AAAA AAS ASAAAAAA A AAAAA 3AAAAA3 3 3 3
Ss:sssssS AAAAA AAAAAAA AAA AAAAAASAAA

33 AAAAAAAAAA AAA SAAAAAA AA AASAAAAAA AAAAAAAA A AA4AAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAASAAAAAA AA AA AASAAAAAAA

AAAAA)AAAAAA 4AAAAAAAAA
)AAAA AA AAA AAAAAAAAAAA

33 AASAAAAAAA3AA 3 3 3
Ss:sssssS AAASAAAA AAAAAAA A3AAAAAAAA3 A AAAAAAAA3 AA AAAAAA

33 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAAA AASAAAAAAA AAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAASAAAA A A3AAAAAAAA

32 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAA AALAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAALAAAA A3AAAAAAsAAAAAAA AALAAAASAAA AAAAAAAAAA

32 AA4AAAAA3 A AAGAAAA3 AA AASAAAAAAAA AAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAA AAAAAA

33 AAAAAAAAAAAAAA A AAAA AAS AA4AAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAA3 AAAAAAAA A3ASAA

32 AAAAAAAA3 A AAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AASAAAAAAA

32 AAAAAAAA3 A AASAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AASAAAAAAA

ASSAss)s)sss:s:S)S)))))S)SSSSSssss:s:S)S)))))S)SSSSSssssssssS)S)))))))))

SSSSSSSSASSSSSSSSSS
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Aidc Aóccócóccó Acccic
A3333333 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s ssssóscó ós ssscs dó sósóc óicccssó sóc óóisócccisc 3
A3333333 Ascsóósócc óóóócssssóósc c ssscccssc óóó ss óóócisss 3
A3333333 Aóacccó c ssssóscsóss óóócldcc dó AAA 3
A3333333 Accóeaósó sóc óccssóc dó ss 3
A3333333 Aódóó c sósóas 3 A2 A32
A3333333 Aóóósósccó c ssssóscsóss dó sóc caóóóslccóc dó sóóssss 3 A2
A3333333 Aóesscsesccó dó sóc eisóc dó ósc c ósssesseóssseó 3 A2
A3333333 Ai óósscsesó sóóssssc s ss sssócss aóósccss 3
A3333333 Acsssscó óassc dó óósóóesccs óóó s cissóissó ósc siacsóssc dó s3ócsóacsaós 3
A3333333 Aiscccssó dsdóc dó sóc csóscsóólcscaaóc slccaaóc dó sóc sóóóóc 3
A3333333 Asócaccó dó sóóssssc s s3cssóóció dó óscóc óóó óaacóc 3
A3333332 Assscsccsccó dó óócióóóeasc c ssscisóóc óóó s ssaacsóc c csscisc 33
A3333338 Aascscsacó si sssass óóó si sócsscc 3
A3333333 Assscsccsccó dó cisóós c óóieósss dó ssssóscsóss d3ócsóc 3
A3333333 Aióssccó dó s3ióóósóc ós s3sc c ssssóscsóss d3ócsóc 3 A33 A33
A3333333 Adóaasccó dósc óócióóóeasc dó ss ssaacssócs 33
A3333333 Aóicódcsóss d3ascscsesccó dó ss ssaacssócs 33
A3333333 Asócccó dósc óaacóc dó ssssóscsóss 33
A3333332 Assóscsesccó c ócsóc óóeislscaaóc 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc ós cisdcccisc óssóósóc 33
A3333323 Aissccó dósc ssicc dó sóóssss 32
A3333323 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s óósscsesóssic ós eisóc óóisóecdóc 32
A3333322 Ai sóósssssó ss cicsss dó scscóc ósecsócaaóc sss csssóc sacic 32
A3333323 Aóe dó sóc eisóc dó sóóssss 32
A3333383 Accóiccscac d3sssóss 32
A3333333 Assscsccsccó dó sóc sóóóc dó sóóssss 33
A3333333 Accóccic c ccócassccó csdóóósdóssc óóó s óóócisss c ssaacssócs 33
A3333333 Ascaósssó ss ssaacssócs óóó s ss óósscsesccó dó s3scscacsss 33
A3333332 As óóócisss si as dó dóccsscsó ss cicsss dó ssaacsóc ssaósdóc 33
A3333332 Acscssccó dó ss aósiccsss dósc aóaccsóc 33
A3333338 Ascscssó ós cióiss ós ióceós 32
A3333333 Ascscssó acsósccisc ós ióceós 32
A3333333 Aóaccsó ósscssccisc ós cisósasó aióssds sóóssssT Aóócsaccó óóó cssóóóaóccisc ,3dlsA

ósaeóc i eóssds
3

A3333333 Aóócsccsó scaóss saslscc slscs 3333 sas3 s cscsóósócc c ssicc dó sóóssss 3 A2 A33 A33
A3333333 Aissóissó ss sósóóóssaós c aósiccsss dós aóss ssc ssicc dó sóóssss 33
A3333332 Aósócccó ssósóc cscssssssccisc óscscssdóc i cisóóósdóc 32
A3333332 Aissóis dós scaóss cisió sss cisósósóó óióssscs 32
A3333328 Asssóscó sscaóó d3sceasA ssse c ssisc óscsasccó c óscóc 3

   
SS)ASS) SSÓSSSSSSSSSSASSSSSSSSS)SSSSSSASSSSS)SASSSSASSSS
AAAAAAA3 AA AASAAAAA A AAAAAAAAAA AAS AAAAAA A AAAAAA 3AA,AAAA AA A3ASAA A AA3 AAS AAAAAAA
AAAAAAAA

SssssssssSssSssssss
Ad Accc A G A
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA A AAAAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA3 AA AAAAA AA AAAAAAAAAAA
AAA.A A )AAAA AA AAASAAA

3 AAAGAAA AA AAAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAGAAAAAAAA AAAAAA3AAA AA AAASAAA

AAA.A A )AAAA AA AAASAAA
AAAAA AA AAAAAA

3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAA AAAAAAAAAAAA A AAAAAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAASAAAAAA AA AAAAAAAA

3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAAAA3 A AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAA3 AA AAAAAA A SAAAA AA AAAAA AA AAAA

AA AAAAAAAAA AAAAAAAAA AA AAGAAAAAA
2 AAAAAAAAAAA AASAA ASAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAGAAAAAAAA AAAAAA3AAA AA AAASAAA
33 AAAAAAAAAA AAA SAAAAAA AA AASAAAAAA AAAAAAAA A AA4AAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAASAAAAAA AAA AA4AAAA  AAAAA)AAAAAA 4AAAAAAAAA
)AAAA AA AAAAAAAAA3 AA AAAAAAAAAA

33 AASAAAAAAA3AA 3 3 3
Ss:sssssS AAASAAAA AAAAAAA

33 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAAA AASAAAAAAA AAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAASAAAA A A3AAAAAAAA

32 AA4AAAAA3 A AAGAAAA3 AA AASAAAAAAAA AAAAAAA 3 3 3
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Ss:sssssS AAAA
33 AAAAAAAAAAAAAA A AAAA AAS AA4AAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA3 AAAAAAAA AA AA4AAAAA
32 AAAAAAAA3 A AAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AASAAAAAAA
32 AAAAAAAA3 A AASAAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AASAAAAAAA

ASSAss)s)sss:s:S)S)))))S)SSSSSssss:s:S)S)))))S)SSSSSssssssssS)S)))))))))

SSSSSSSSASSSSSSSSSS

Aidc Aóccócóccó Acccic
A3333333 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s ssssóscó ós ssscs dó sósóc óicccssó sóc óóisócccisc 3
A3333333 Ascsóósócc óóóócssssóósc c ssscccssc óóó ss óóócisss 3 A3
A3333333 Aódóó c sósóas 3 A2 A32
A3333333 Aóóósósccó c ssssóscsóss dó sóc caóóóslccóc dó sóóssss 3 A2
A3333333 Aóesscsesccó dó sóc eisóc dó ósc c ósssesseóssseó 3
A3333333 Ai óósscsesó sóóssssc s ss sssócss aóósccss 3
A3333333 Aiscccssó dsdóc dó sóc csóscsóólcscaaóc slccaaóc dó sóc sóóóóc 3
A3333333 Assscsccsccó d3sóóóc c ssicc dó sóóssss 3
A3333332 Assscsccsccó dó óócióóóeasc c ssscisóóc óóó s ssaacsóc c csscisc 3
A3333332 Asócccó dósc scsassc sascscsóc dó ssssóscsóss 3
A3333338 Asóódcó s3sccsc dó óóócisss dcsc dós ósdc d3scccó dó csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Aióssccó dó s3ióóósóc ós s3sc c ssssóscsóss d3ócsóc 33 A33
A3333333 Adóaasccó dósc óócióóóeasc dó ss ssaacssócs 33
A3333333 Aóicódcsóss d3ascscsesccó dó ss ssaacssócs 33
A3333333 sc dó óócisessóssc acdósasccc 33
A3333333 Asócccó dósc óaacóc dó ssssóscsóss 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc ós cisdcccisc óssóósóc 33
A3333323 Aissccó dósc ssicc dó sóóssss 32
A3333323 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s óósscsesóssic ós eisóc óóisóecdóc 32
A3333323 Aóe dó sóc eisóc dó sóóssss 32
A3333333 Assscsccsccó dó sóc sóóóc dó sóóssss 33
A3333333 Accóccic c ccócassccó csdóóósdóssc óóó s óóócisss c ssaacssócs 33
A3333333 Ascaósssó ss ssaacssócs óóó s ss óósscsesccó dó s3scscacsss 33
A3333332 As óóócisss si as dó dóccsscsó ss cicsss dó ssaacsóc ssaósdóc 33
A3333332 Acscssccó dó ss aósiccsss dósc aóaccsóc 33
A3333338 Ascscssó ós cióiss ós ióceós 32
A3333333 Ascscssó acsósccisc ós ióceós 32
A3333333 Aóócsccsó scaóss saslscc slscs 3333 sas3 s cscsóósócc c ssicc dó sóóssss 3 A3 A2 A33 A33
A3333333 Aissóissó ss sósóóóssaós c aósiccsss dós aóss ssc ssicc dó sóóssss 33
A3333332 Aissóis dós scaóss cisió sss cisósósóó óióssscs 32
A3333328 Asssóscó sscaóó d3sceasA ssse c ssisc óscsasccó c óscóc 3

   
SS)ASS) SASSSSSSSSSSSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
AAAAAGA AAAAAAAA AASAA AAAA3 AA AAAAAAA AAAAAA A AAAA AAAAAAAAAA AA A3AAAAAAAA3 AA ASAA
AAA A AAAAAAAAA AAAAAAAAA A AA AAAAAAA ASAA A A ASAAAAAA

SssssssssSssSssssss
Ad Accc A G A
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAGAAAAAAAA )AAA AA AAASAAA
AAA.A AA AAAA

3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAAAA3 A AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAA AA AAAAAGA AA AAAAAAA

AAAAAAA AASAAAAAAAGAAA
AASAAAAAAA AA AAAAAA

33 AAAAAAAAAA AAA A AAAAA ASAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AASAAAAAAA AA AAAAAA

33 AAAAAAAAAA AAA SAAAAAA AA AASAAAAAA AAAAAAAA A AA4AAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAGAAAAAAAA AA AAAAAA3AAA AA AAASAAA A AAAAAAAAAA ASAA

AAAASAAAAAA AAAA AAAAA)AAAAAA 4AAAAAAAAA
33 AASAAAAAAA3AA 3 3 3

Ss:sssssS AAASAAAA AAAAAAA
33 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAAA AASAAAAAAA AAAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAASAAAA A A3AAAAAAAA
32 AA4AAAAA3 A AAGAAAA3 AA AASAAAAAAAA AAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAA AA A3AAAAAAAA3A AAAAAGA A AAAAAAAAA AA AAAAAA
33 AAAAAAAAAAAAAA A AAAA AAS AA4AAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA3 AAAAAAAA A3ASAA
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32 AAAAAAAA3 A AAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AASAAAAAAA

32 AAAAAAAA3 A AASAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AASAAAAAAA

ASSAss)s)sss:s:S)S)))))S)SSSSSssss:s:S)S)))))S)SSSSSssssssssS)S)))))))))

SSSSSSSSASSSSSSSSSS

Aidc Aóccócóccó Acccic
A3333333 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s ssssóscó ós ssscs dó sósóc óicccssó sóc óóisócccisc 3
A3333333 Ascsóósócc óóóócssssóósc c ssscccssc óóó ss óóócisss 3
A3333333 Aóacccó c ssssóscsóss óóócldcc dó AAA 3
A3333333 Assscsccsccó d3sóóóc c ssicc dó sóóssss 3
A3333332 Assscsccsccó dó óócióóóeasc c ssscisóóc óóó s ssaacsóc c csscisc 3
A3333333 Ai ssssscóasó sóc csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Aióssccó dó s3ióóósóc ós s3sc c ssssóscsóss d3ócsóc 33 A33
A3333332 Assscsccsccó c óóicódcsóssc óóó s ss csóóóes c dóccsóóóes dó sssóócssc 33
A3333338 Ai sóósssssó ss cicsss dó ósóssóssc scssssc dó sóó 3 ) 38 a 3 33
A3333333 Ai sóósssssó sc ócssó ss ósdc d3scccó dó sóc csóóóeaóc cacóóccóc 33
A3333333 Adóaasccó dósc óócióóóeasc dó ss ssaacssócs 33
A3333333 Aóicódcsóss d3ascscsesccó dó ss ssaacssócs 33
A3333333 sc dó óócisessóssc acdósasccc 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc ós cisdcccisc óssóósóc 33
A3333323 Aissccó dósc ssicc dó sóóssss 32
A3333323 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s óósscsesóssic ós eisóc óóisóecdóc 32
A3333323 Aóe dó sóc eisóc dó sóóssss 32
A3333333 Assscsccsccó dó sóc sóóóc dó sóóssss 33
A3333333 Accóccic c ccócassccó csdóóósdóssc óóó s óóócisss c ssaacssócs 33
A3333333 Ascaósssó ss ssaacssócs óóó s ss óósscsesccó dó s3scscacsss 33
A3333332 As óóócisss si as dó dóccsscsó ss cicsss dó ssaacsóc ssaósdóc 33
A3333332 Acscssccó dó ss aósiccsss dósc aóaccsóc 33
A3333338 Ascscssó ós cióiss ós ióceós 32
A3333333 Ascscssó acsósccisc ós ióceós 32
A3333333 Aóócsccsó scaóss saslscc slscs 3333 sas3 s cscsóósócc c ssicc dó sóóssss 3 A33 A33
A3333333 Aissóissó ss sósóóóssaós c aósiccsss dós aóss ssc ssicc dó sóóssss 33
A3333332 Aissóis dós scaóss cisió sss cisósósóó óióssscs 32
A3333328 Asssóscó sscaóó d3sceasA ssse c ssisc óscsasccó c óscóc 33

   

SSS ASSSSSSSS
SSSASSS ASSSSSSSSSSSSSSSS)SSSSSSSS)SSSÓÓSSSS)SSSSSS)SSSSSS)SÓSSSSSSSSSSSSSSSSSS)
AAAAAAA3 A AAAAAAAAAAA AA AAAAAAAAA AAAAAAAA

SssssssssSssSssssss
Ad Accc A G A
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA A AAAAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAASAAAA AA AAAAA AA AAAsA
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA ASAA
AAAAAA AA AAAAAAAA

3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAAAA3 A AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAA AA SAAAAAA AAAAAAA SAAAAAAATTT

2 AAAAAAAAAAA AASAA ASAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAAAA AASAA AAAAAAAA AAAAAAAT SAAAAAA SAAAAAAATTT

3 AAAA AAS ASAAAAAA A AAAAA 3AAAAA3 3 3 3
Ss:sssssS sA A3AAAAA AAAAAAA

AAAA AAS AASAAAAAAA
33 AAAAAAAA3 AA AAAGAAAAA A AAAA3AAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAASAAAA AA AAAsAAAAAA3 A AAAAAA AA SAAAAAA SAAAAAAATTT
33 AAAAAAAAAA AAA A AAAAA ASAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AASAAAAAAA AA,AAA AA A3ASAA
33 AAAAAAAAAA AAA SAAAAAA AA AASAAAAAA AAAAAAAA A AA4AAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AASAAAAAAA AA AAAAAAAAAA3 AA AA AAAAAAAAAA AA AAA AAAAA  AAA
AAAsA

33 AASAAAAAAA3AA 3 3 3
Ss:sssssS sA A3AAAAA AAAAAAA

33 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAAA AASAAAAAAA AAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAASAAAA A A3AAAAAAAA

33 AAAAAAAAA ALAAAAA 3 3 3

AAAAK
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Ss:sssssS AAAsAAAAAA3 AA SAAAAA
32 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAA AALAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA AAAAAAAA A AAAAAAAAAA
AAAAAAAAA AAS AAAAAAsAAAAAAA AAAAAAAAA

32 AA4AAAAA3 A AAGAAAA3 AA AASAAAAAAAA AAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAA AA AA AAAAAAAAA3 AA AA4AAAAA

AAAA AA AAAGAA AA AAAAAA
33 AAAAAAAAAAAAAA A AAAA AAS AA4AAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA3 AAAAAA A AA,AAA AA A3ASAA
32 AAAAAAAA3 A AASAAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AASAAAAAAA

ASSAss)s)sss:s:S)S)))))S)SSSSSssss:s:S)S)))))S)SSSSSssssssssS)S)))))))))

SSSSSSSSASSSSSSSSSS

Aidc Aóccócóccó Acccic
A3333333 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s ssssóscó ós ssscs dó sósóc óicccssó sóc óóisócccisc 3
A3333333 Ascsóósócc óóóócssssóósc c ssscccssc óóó ss óóócisss 3
A3333333 Aóacccó c ssssóscsóss óóócldcc dó AAA 3
A3333333 Aódóó c sósóas 3 A2 A32
A3333333 Aóóósósccó c ssssóscsóss dó sóc caóóóslccóc dó sóóssss 3 A2
A3333333 Aóesscsesccó dó sóc eisóc dó ósc c ósssesseóssseó 3 A2
A3333332 Assscsccsccó dó óócióóóeasc c ssscisóóc óóó s ssaacsóc c csscisc 3
A3333332 Asócccó dósc scsassc sascscsóc dó ssssóscsóss 3
A3333338 Asóódcó s3sccsc dó óóócisss dcsc dós ósdc d3scccó dó csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Aóó s ss ssscóassccó dó sssóócssc aisascsicic cAi óócsscA ciscccssó as óóicódcsóss dó

sóóssss ócóóclscc
3

A3333338 Aascscsacó si sssass óóó si sócsscc 3 A33 A33
A3333333 Assscsccsccó dó cisóós c óóieósss dó ssssóscsóss d3ócsóc 3
A3333333 Aióssccó dó s3ióóósóc ós s3sc c ssssóscsóss d3ócsóc 3 A33 A33
A3333333 Aacssó óóicóccic dó ssscóassccó dó sssóócssc s isós 3
A3333333 Aióssccó 33 A33
A3333333 Adóaasccó dósc óócióóóeasc dó ss ssaacssócs 33
A3333333 Aóicódcsóss d3ascscsesccó dó ss ssaacssócs 33 A33
A3333333 Asócccó dósc óaacóc dó ssssóscsóss 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc ós cisdcccisc óssóósóc 33
A3333323 Aissccó dósc ssicc dó sóóssss 32
A3333322 Ai sóósssssó ss cicsss dó scscóc ósecsócaaóc sss csssóc sacic 32
A3333328 Asócccó c ssssóscsóss dó sóc ócsóc ósecsócaaóc 32
A3333323 Aióssccó c asscscssccó ócóóclsccs óóó s csds ócss 32
A3333323 Aisóscsóss dós AASA óós aaó ss s óaacóc dó óóisócccó 32
A3333323 Aóacccó dó ss óicss s sóóós 32
A3333323 Accóicsó dó aasdóóc ósecsóccc cócasdsócc 32
A3333323 Aóe dó sóc eisóc dó sóóssss 32
A3333383 Asssc sss cóóós dó sóóósó óóó acs aascdsA sss óóisócccósc cssóeósdóc 33
A3333382 Aascscsacó ósc sssóócssc sss cascsssccóc siccaóc 32
A3333333 Assscsccsccó dó sóc sóóóc dó sóóssss 33
A3333333 Accóccic c ccócassccó csdóóósdóssc óóó s óóócisss c ssaacssócs 33
A3333333 Ascaósssó ss ssaacssócs óóó s ss óósscsesccó dó s3scscacsss 33
A3333332 As óóócisss si as dó dóccsscsó ss cicsss dó ssaacsóc ssaósdóc 33
A3333332 Acscssccó dó ss aósiccsss dósc aóaccsóc 33
A3333333 Ascscssó acsósccisc ós ióceós 32
A3333333 Ascscsesó scsassc sócssccc3eóaócA sósscóssóscA ósssssiósóc ósóasdióóc3 óóó ssscóassó

csóóóeaóc
33

A3333333 Aóócsccsó scaóss saslscc slscs 3333 sas3 s cscsóósócc c ssicc dó sóóssss 3 A2 A3 A33
A3333333 Aissóissó ss sósóóóssaós c aósiccsss dós aóss ssc ssicc dó sóóssss 33
A3333323 Aóócsccsó aaó sóc cissóscisc dó sóc ssaacsóc óc ssccs sss ósdissc óóesssósssócc 32

   
SSSASS) ASSSSS)ASSSS)SSSSASSSS)SSSSSSS)SSSSAS)
AAAAAAA3 A AAAAAAAAAAA AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAA

SssssssssSssSssssss
Ad Accc A G A
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA A3ASAA
AAAAGAAAAAAAA AA AA )AAA AA AAASAAA

3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAAAA3 A AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAA AA AAAAAAAA

AAAAAAAAAA3 AA SAAAA AA AAAAA
2 AAAAAAAAAAA AASAA ASAAAAAA 3 3 3
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Ss:sssssS AAAAAAAAA A3ASAA
AAAAAA AA AAAAAAAA

3 AAAA AAS ASAAAAAA A AAAAA 3AAAAA3 3 3 3
Ss:sssssS sA A3AAAAA AAAAAAA

33 AAAAAAAA3 AA AAAGAAAAA A AAAA3AAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAA AA AAA AA AAAAAA AAAAAA

AAAAAAAA AA AAAA
33 AAAAAAAAAA AAA SAAAAAA AA AASAAAAAA AAAAAAAA A AA4AAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAASAAAA AA AAAsAAAAAA3 AA AAAAAAAA AA,AAA A AAAAAAAA
33 AASAAAAAAA3AA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAAA3 AA AAAAAAAAA
sA A3AAAAA AAAAAAA

33 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAAA AASAAAAAAA AAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAASAAAA A A3AAAAAAAA

32 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAA AALAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAA AAAAAAAA A AAAAAAAAAA

AAAAAAAAAA A3AAAAAAsAAAAAAA AAAAAAAAAA
AAAAAAAAGA AA AAAAAAAA

32 AA4AAAAA3 A AAGAAAA3 AA AASAAAAAAAA AAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAA AA AAAAAA

AAAAAAAA3 AA AAAAAA
AAAA AA AAAAAA AAAAAAAA

38 AAAAAAAAA AAS AASAAAAAAAA AAAAAAA 3AAAAAASAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAA A
AAsAAAGLAASAAA3

3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA AAS AAAAAA 3AAAAAA3
33 AAAAAAAAAAAAAA A AAAA AAS AA4AAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA3 AAAAAA A AA,AAA A3ASAA
AAAAAA AA AAAAAAAAAAAA

32 AAAAAAAA3 A AAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AASAAAAAAA

ASSAss)s)sss:s:S)S)))))S)SSSSSssss:s:S)S)))))S)SSSSSssssssssS)S)))))))))

SSSSSSSSASSSSSSSSSS

Aidc Aóccócóccó Acccic
A3333333 Aódóó c sósóas 3 A2 A32
A3333333 Aóóósósccó c ssssóscsóss dó sóc caóóóslccóc dó sóóssss 3 A2
A3333333 Aóesscsesccó dó sóc eisóc dó ósc c ósssesseóssseó 3 A2
A3333333 Assscsccsccó d3sóóóc c ssicc dó sóóssss 3
A3333332 Assscsccsccó dó óócióóóeasc c ssscisóóc óóó s ssaacsóc c csscisc 3
A3333332 Asócccó dósc scsassc sascscsóc dó ssssóscsóss 3
A3333338 Asóódcó s3sccsc dó óóócisss dcsc dós ósdc d3scccó dó csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Aacóósdóó c scsócsó sóc csóóóeaóc dcsc dó s3ósaiscsss i ssócsic iócecsssc 3
A3333333 Aóó s ss ssscóassccó dó sssóócssc aisascsicic cAi óócsscA ciscccssó as óóicódcsóss dó

sóóssss ócóóclscc
3

A3333333 Aiscccssó asscscssccó óóisócccisss dós óóócisss óscsóóóess dós ssssóscsóss dó s3isós 3
A3333338 Aascscsacó si sssass óóó si sócsscc 3 A33
A3333333 Assscsccsccó dó cisóós c óóieósss dó ssssóscsóss d3ócsóc 3
A3333333 Aióssccó dó s3ióóósóc ós s3sc c ssssóscsóss d3ócsóc 3 A33 A33
A3333333 Aascscsacó ss sssóccsccó s isós óóó ss óóósssóccsccó s ssssóó 3
A3333333 Aacssó óóicóccic dó ssscóassccó dó sssóócssc s isós 3
A3333333 Aacssó óóicóccic dó ssssss dó sssóócssc s s3isós 33
A3333333 Aióssccó 33 A38
A3333332 Aacssó óóicóccic d3saacs ós isós 33
A3333333 Adóaasccó dósc óócióóóeasc dó ss ssaacssócs 33
A3333333 Aóicódcsóss d3ascscsesccó dó ss ssaacssócs 33
A3333333 Asócccó dósc óaacóc dó ssssóscsóss 33
A3333332 Assóscsesccó c ócsóc óóeislscaaóc 33
A3333333 Asócccó dósc sssóócssc sssóóssscac óic óóccssc c ssc sssóesssóc 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc ós cisdcccisc óssóósóc 33
A3333323 Aissccó dósc ssicc dó sóóssss 32
A3333323 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s óósscsesóssic ós eisóc óóisóecdóc 33 A32
A3333322 Ai sóósssssó ss cicsss dó scscóc ósecsócaaóc sss csssóc sacic 32
A3333328 Asócccó c ssssóscsóss dó sóc ócsóc ósecsócaaóc 32
A3333323 Aióssccó c asscscssccó ócóóclsccs óóó s csds ócss 32
A3333323 Aisóscsóss dós AASA óós aaó ss s óaacóc dó óóisócccó 32
A3333323 Aóacccó dó ss óicss s sóóós 32
A3333323 Aósscsesó ósc sóóssssc cisóó caóóóslccóc cóaaóc 32
A3333323 Accóicsó dó aasdóóc ósecsóccc cócasdsócc 32
A3333323 Aóe dó sóc eisóc dó sóóssss 32
A3333322 Aócisócsósóss dósc sssóócssc s ósdóóóicsó 32
A3333328 Aacssó óóicóccic dó dcaccccó dó sssóócss ós cóc 32

AAAAK
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A3333383 Asócccó dósc sssóócssc ss dcccóse dós óóiaócsó 32
A3333383 Asssc sss cóóós dó sóóósó óóó acs aascdsA sss óóisócccósc cssóeósdóc 32
A3333382 Aascscsacó ósc sssóócssc sss cascsssccóc siccaóc 32 A38
A3333333 Assscsccsccó dó sóc sóóóc dó sóóssss 33
A3333333 Accóccic c ccócassccó csdóóósdóssc óóó s óóócisss c ssaacssócs 33
A3333333 Ascaósssó ss ssaacssócs óóó s ss óósscsesccó dó s3scscacsss 33
A3333332 Acscssccó dó ss aósiccsss dósc aóaccsóc 33
A3333338 Ascscssó ós cióiss ós ióceós 32
A3333333 Ascscsesó scsassc sócssccc3eóaócA sósscóssóscA ósssssiósóc ósóasdióóc3 óóó ssscóassó

csóóóeaóc
3

A3333333 Aóócsccsó scaóss saslscc slscs 3333 sas3 s cscsóósócc c ssicc dó sóóssss 3 A2 A33
A3333333 Aissóissó ss sósóóóssaós c aósiccsss dós aóss ssc ssicc dó sóóssss 33
A3333332 Aissóis dós scaóss cisió sss cisósósóó óióssscs 32
A3333323 Aóócsccsó aaó sóc cissóscisc dó sóc ssaacsóc óc ssccs sss ósdissc óóesssósssócc 32

   

SSÓ ASSSSSSSSSSSSSSSSÓSSSSÓSSSS
SSÓASSS SSSASSSSSSSSSSSÓSSSSSSSSSSSSÓSSSSSSÓSSSASSSSSSSSASASSSS
AAATAAAAAA3 A3AAAAAAAA AA AAAAAAAA3 A AAATAAAA)AAA3 AAS AAAAAAA AAAAATAAAA AA AAAA AA
AAAAAAAAA3 A )AAAA AASAAAA)AAAA

SssssssssSssSssssss
Ad Accc A G A
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA A AAAAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAASAAAA AA AAAsAAAAAA3 A3AAAAAAAA AAAAAAA A AAAAAAAAAA
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAAA A3ASAA
AAAAGAAAAAAAA AA AA AAAAAA3AAA AA AAASAAA

3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAAAA3 A AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAA A AAAAAAAAAA3 AA AAAAAAAAA

2 AAAAAAAAAAA AASAA ASAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAA3AAA AA AAASAAA

AAAAAA AA AAAAAAAA
3 AAAA AAS ASAAAAAA A AAAAA 3AAAAA3 3 3 3

Ss:sssssS sA A3AAAAA AAAAAAA
AAAsAAAAAA3 A3AAAAAAAA

33 AASAAAAAAA3AA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAG AA AAAAAAAAA AAAAAA

33 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAAA AASAAAAAAA AAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAASAAAA A A3AAAAAAAA

32 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAA AALAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAA AAAAAAAA A AAAAAAAAAA

AAAAAAAAA AA AAAAAAAAA AALAAAAAA
32 AA4AAAAA3 A AAGAAAA3 AA AASAAAAAAAA AAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAA T AAAAAAAAAA GAAAAAAAA AA AAAAA
33 AAAAAAAAAAAAAA A AAAA AAS AA4AAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AA4AAAAA AAAAAA A3ASAA A AAAAAA

ASSAss)s)sss:s:S)S)))))S)SSSSSssss:s:S)S)))))S)SSSSSssssssssS)S)))))))))

SSSSSSSSASSSSSSSSSS

Aidc Aóccócóccó Acccic
A3333333 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s ssssóscó ós ssscs dó sósóc óicccssó sóc óóisócccisc 3
A3333333 Aóacccó c ssssóscsóss óóócldcc dó AAA 3
A3333333 Assóeósó ss cóeaóósss ss dcccóse sóaacsócslscc 3
A3333332 Acccóse c ócsadc dó sóc sócaóóc óóóaósscaóc ós sscó dó óóiaócsó 3
A3333338 Aóócisss aasscsccss óóó s sóóssssc ós ssasds 3
A3333333 Aódóó c sósóas 3 A2
A3333333 Aóóósósccó c ssssóscsóss dó sóc caóóóslccóc dó sóóssss 3 A2
A3333333 Aóesscsesccó dó sóc eisóc dó ósc c ósssesseóssseó 3 A2
A3333333 Assscsccsccó d3sóóóc c ssicc dó sóóssss 3
A3333332 Assscsccsccó dó óócióóóeasc c ssscisóóc óóó s ssaacsóc c csscisc 3
A3333332 Asócccó dósc scsassc sascscsóc dó ssssóscsóss 3
A3333338 Asóódcó s3sccsc dó óóócisss dcsc dós ósdc d3scccó dó csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Ai ssssscóasó sóc csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Aacóósdóó c scsócsó sóc csóóóeaóc dcsc dó s3ósaiscsss i ssócsic iócecsssc 3
A3333333 Aóó s ss ssscóassccó dó sssóócssc aisascsicic cAi óócsscA ciscccssó as óóicódcsóss dó

sóóssss ócóóclscc
3

A3333338 Aascscsacó si sssass óóó si sócsscc 3
A3333333 Assscsccsccó dó cisóós c óóieósss dó ssssóscsóss d3ócsóc 3

AAAAK
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A3333333 Aióssccó dó s3ióóósóc ós s3sc c ssssóscsóss d3ócsóc 3 A33
A3333333 Aascscsacó ss sssóccsccó s isós óóó ss óóósssóccsccó s ssssóó 3
A3333333 Aacssó óóicóccic dó ssscóassccó dó sssóócssc s isós 3
A3333333 Asócccó dósc óaacóc dó ssssóscsóss 33
A3333332 Assóscsesccó c ócsóc óóeislscaaóc 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc ós cisdcccisc óssóósóc 33
A3333323 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s óósscsesóssic ós eisóc óóisóecdóc 33
A3333323 As csc dó aóssA sóassssssóss c scssccó dó sisc ósc ósósóssc csócssssóc 33
A3333322 Ai sóósssssó ss cicsss dó scscóc ósecsócaaóc sss csssóc sacic 32
A3333328 Asócccó c ssssóscsóss dó sóc ócsóc ósecsócaaóc 32
A3333323 Aióssccó c asscscssccó ócóóclsccs óóó s csds ócss 32
A3333323 Aisóscsóss dós AASA óós aaó ss s óaacóc dó óóisócccó 32
A3333323 Aóacccó dó ss óicss s sóóós 32
A3333323 Aósscsesó ósc sóóssssc cisóó caóóóslccóc cóaaóc 32
A3333323 Accóicsó dó aasdóóc ósecsóccc cócasdsócc 32
A3333328 Aacssó óóicóccic dó dcaccccó dó sssóócss ós cóc 32
A3333323 Aósscsesó ósc sóóssssc s stscóó sscaóóA cósóóó s cissaóss 32
A3333382 Aascscsacó ósc sssóócssc sss cascsssccóc siccaóc 32
A3333333 Assscsccsccó dó sóc sóóóc dó sóóssss 33
A3333333 Accóccic c ccócassccó csdóóósdóssc óóó s óóócisss c ssaacssócs 33
A3333333 Ascaósssó ss ssaacssócs óóó s ss óósscsesccó dó s3scscacsss 33
A3333332 As óóócisss si as dó dóccsscsó ss cicsss dó ssaacsóc ssaósdóc 33
A3333332 Acscssccó dó ss aósiccsss dósc aóaccsóc 33
A3333333 Aóó sóóssssc ós ssasds ascscsesó ósssssiósóc ósóasdióóc sócsscaaóc i acdósascaaóc 3 A33
A3333333 Ascscsesó scsassc sócssccc3eóaócA sósscóssóscA ósssssiósóc ósóasdióóc3 óóó ssscóassó

csóóóeaóc
3 A33

A3333333 Aóócsccsó scaóss saslscc slscs 3333 sas3 s cscsóósócc c ssicc dó sóóssss 3 A3 A2 A3 A33
A3333333 Aissóissó ss sósóóóssaós c aósiccsss dós aóss ssc ssicc dó sóóssss 33
A3333332 Aósócccó ssósóc cscssssssccisc óscscssdóc i cisóóósdóc 32
A3333333 Aóó ssscóassó csóóóeaóc sssóeaóc sss eóasA ascscsesó sces dó óóósóscsóss 3
A3333323 Aóócsccsó aaó sóc cissóscisc dó sóc ssaacsóc óc ssccs sss ósdissc óóesssósssócc 32

   

SSS SSSSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSS)SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÓSSSSSS
SSSASS) SSSSSSSSSSSSSSSSSSS)SSSSSSSSSSSSS)SASSS)SSSSSSSSSSS)
AAAAA 4AAAA)AAAAA A3AAAAAAAA3 AAAAAAAAAA AA AAAA AA AAGAAAAAA AAAAAAGAA A AAAGAAAAAAA AA
AAAAAAAA AAAAASAAAAA

SssssssssSssSssssss
Ad Accc A G A
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA A AAAAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAGAAAA AA AAAAA A AAAA
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAGAAAAAAAA AA AA )AAA AA AAASAAA
3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAA AAAAAAAAAAAA A AAAAAAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAGAAA AA AAAAA AAAAAAA A AA AAAA A AAA
AAAAAASAAAAAA AAA AAAsA

3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAAAA3 A AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAA3 A AAAsAAAAAA3 AA AAAAAAAAA AA ASAA

2 AAAAAAAAAAA AASAA ASAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAA AA AAAAAAAA

AAAAGAAAAAAAA AA AA )AAA AA AAASAAA
33 AAAAAAAA3 AA AAAGAAAAA A AAAA3AAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAASAAAA AA AAAsAAAAAA3 T AAAAA AA AAAAAAAAA
33 AAAAAAAAAA AAA A AAAAA ASAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAASAAAA AA AAAsAAAAAA3 A AAAAA AA AAAAAAAAA
33 AASAAAAAAA3AA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAAA3 AA AAAAAAAAA AAAAAA
33 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAAA AASAAAAAAA AAAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAASAAAA A A3AAAAAAAA
33 AAAAAAAAA ALAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA AAAAAAAA A AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA A3AAAAAAsAAAAAAA AAAAAAAAAA

32 AA4AAAAA3 A AAGAAAA3 AA AASAAAAAAAA AAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAA GAAAA AAAAAAAAA AA AAAAAAAAA AA AAAsAAAAAA3

38 AAAAAAAAA AAS AASAAAAAAAA AAAAAAA 3AAAAAASAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAA A
AAsAAAGLAASAAA3

3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA AAS AAAAAA AAAAAA
33 AAAAAAAAA AAAAAAA AAA .AAAAA AAAA 3 3 3

Ss:sssssS AsAAAA

AAAAK

 Asecss     33



33 AAAAAAAAAAAAAA A AAAA AAS AA4AAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AA4AAAAAA AAAAAA A AAAAAA AA A3ASAA

ASSAss)s)sss:s:S)S)))))S)SSSSSssss:s:S)S)))))S)SSSSSssssssssS)S)))))))))

SSSSSSSSASSSSSSSSSS

Aidc Aóccócóccó Acccic
A3333333 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s ssssóscó ós ssscs dó sósóc óicccssó sóc óóisócccisc 3
A3333333 Ascsóósócc óóóócssssóósc c ssscccssc óóó ss óóócisss 3
A3333333 Aóacccó c ssssóscsóss óóócldcc dó AAA 3 A3 A33
A3333333 Accóeaósó sóc óccssóc dó ss 3
A3333333 Aódóó c sósóas 3 A2
A3333333 Aóóósósccó c ssssóscsóss dó sóc caóóóslccóc dó sóóssss 3 A3 A2
A3333333 Aóesscsesccó dó sóc eisóc dó ósc c ósssesseóssseó 3 A2
A3333333 Ai óósscsesó sóóssssc s ss sssócss aóósccss 3
A3333333 Aiscccssó dsdóc dó sóc csóscsóólcscaaóc slccaaóc dó sóc sóóóóc 3
A3333333 Asócaccó dó sóóssssc s s3cssóóció dó óscóc óóó óaacóc 3
A3333333 Assscsccsccó d3sóóóc c ssicc dó sóóssss 3 A3 A3 A33
A3333332 Assscsccsccó dó óócióóóeasc c ssscisóóc óóó s ssaacsóc c csscisc 3 A3
A3333332 Asócccó dósc scsassc sascscsóc dó ssssóscsóss 3
A3333338 Asóódcó s3sccsc dó óóócisss dcsc dós ósdc d3scccó dó csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Ai ssssscóasó sóc csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Aacóósdóó c scsócsó sóc csóóóeaóc dcsc dó s3ósaiscsss i ssócsic iócecsssc 3
A3333333 Aóó s ss ssscóassccó dó sssóócssc aisascsicic cAi óócsscA ciscccssó as óóicódcsóss dó

sóóssss ócóóclscc
3

A3333338 Aascscsacó si sssass óóó si sócsscc 33
A3333333 Assscsccsccó dó cisóós c óóieósss dó ssssóscsóss d3ócsóc 33
A3333333 Aacssó óóicóccic dó ssssss dó sssóócssc s s3isós 33
A3333333 Aióssccó 33 A33 A33 A38
A3333332 Aacssó óóicóccic d3saacs ós isós 33
A3333332 Assscsccsccó c óóicódcsóssc óóó s ss csóóóes c dóccsóóóes dó sssóócssc 33
A3333338 Ai sóósssssó ss cicsss dó ósóssóssc scssssc dó sóó 3 ) 38 a 3 33
A3333333 Ai sóósssssó sc ócssó ss ósdc d3scccó dó sóc csóóóeaóc cacóóccóc 33
A3333332 Assóscsesccó c ócsóc óóeislscaaóc 33
A3333333 Asócccó dósc sssóócssc sssóóssscac óic óóccssc c ssc sssóesssóc 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc ós cisdcccisc óssóósóc 33
A3333323 Aissccó dósc ssicc dó sóóssss 33
A3333323 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s óósscsesóssic ós eisóc óóisóecdóc 33
A3333322 Ai sóósssssó ss cicsss dó scscóc ósecsócaaóc sss csssóc sacic 33
A3333328 Asócccó c ssssóscsóss dó sóc ócsóc ósecsócaaóc 33
A3333323 Aióssccó c asscscssccó ócóóclsccs óóó s csds ócss 33
A3333323 Aisóscsóss dós AASA óós aaó ss s óaacóc dó óóisócccó 33
A3333323 Aóacccó dó ss óicss s sóóós 33
A3333323 Aósscsesó ósc sóóssssc cisóó caóóóslccóc cóaaóc 33
A3333323 Accóicsó dó aasdóóc ósecsóccc cócasdsócc 33
A3333323 Aóe dó sóc eisóc dó sóóssss 32
A3333328 Aacssó óóicóccic dó dcaccccó dó sssóócss ós cóc 32
A3333323 Aósscsesó ósc sóóssssc s stscóó sscaóóA cósóóó s cissaóss 32
A3333383 Aósscssccó dó sóc eisóc dó sóóssss 32
A3333382 Aascscsacó ósc sssóócssc sss cascsssccóc siccaóc 32 A38
A3333333 Acsasccisc óóeacóc dó dócósósccssccó c dócósscsesccó 33
A3333333 Aóicódcsóss óóóac dó sóóssss 33
A3333333 Assscsccsccó dó sóc sóóóc dó sóóssss 33
A3333333 Accóccic c ccócassccó csdóóósdóssc óóó s óóócisss c ssaacssócs 33
A3333333 Ascaósssó ss ssaacssócs óóó s ss óósscsesccó dó s3scscacsss 33
A3333332 As óóócisss si as dó dóccsscsó ss cicsss dó ssaacsóc ssaósdóc 33
A3333332 Acscssccó dó ss aósiccsss dósc aóaccsóc 33
A3333333 Ascscsesó scsassc sócssccc3eóaócA sósscóssóscA ósssssiósóc ósóasdióóc3 óóó ssscóassó

csóóóeaóc
3 A3 A33 A33

A3333333 Aóócsccsó scaóss saslscc slscs 3333 sas3 s cscsóósócc c ssicc dó sóóssss 3 A3 A2
A3333333 Aissóissó ss sósóóóssaós c aósiccsss dós aóss ssc ssicc dó sóóssss 33

   

SS) SSSSSSSSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SS)ASSS SSÓSSSSSSSSSSSSASSSSSSSSSSSS
AASA AAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA

SssssssssSssSssssss
Ad Accc A G A

AAAAK
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3 AAAGAAA AA AAAAAAAA A AAAAAAAA AAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAASAAAA AA AA3AAA AAA AA AAAAAAGA A3ASAAAA 3AAA,AAAAA

AAAAAAAAAAAAT3
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAAA A ASAA
3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAAAA3 A AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AA AAAAAAAAAA3 A3AAAAA A ASAAAA
AA AAAAAAAAAAA AA AAAAAAAA

2 AAAAAAAAAAA AASAA ASAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AA AAAAAAAAAA A ASAA

3 AAAA AAS ASAAAAAA A AAAAA 3AAAAA3 3 3 3
Ss:sssssS AAS ASAAAAA AAAAA

AA AAAA.A AA AAAAASAAAAGA A3ASAAAA
33 AAAAAAAA3 AA AAAGAAAAA A AAAA3AAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAA sA AA AAAAAA
AA AAAAAA AA AAAAAGA
AAAAAA3 AA AAAAAAA
AAAAAAAAA AALAAAAAA

33 AAAAAAAAAA AAA A AAAAA ASAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AA AA AAATAAAAAA3 A3AAAAAAAA AAAAAAA 3AAA,AAAA3

33 AAAAAAAAAA AAA SAAAAAA AA AASAAAAAA AAAAAAAA A AA4AAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AA AA AAATAAAAAA3 A3AAAAAAAA AAAAAAA 3AAA,AAAA3

33 AASAAAAAAA3AA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAAA3 AAAAAA

33 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAAA AASAAAAAAA AAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAASAAAA A A3AAAAAAAA A AAAAA AAAAAAA

33 AAAAAAAAA ALAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAAA

AAA AAAAAA AAAAAAA
32 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAA AALAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA AAAAAAAA A AAAAAAAAAA
32 AA4AAAAA3 A AAGAAAA3 AA AASAAAAAAAA AAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS GAAAA AAAAAAAAA AALAAAAAA
AAAAAA AA GAA
GAAAA AA AAASAAAA3 AA AAAAA AAAAAAA
sA AA AAAAAA

38 AAAAAAAAA AAS AASAAAAAAAA AAAAAAA 3AAAAAASAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAA A
AAsAAAGLAASAAA3

3 3 3

Ss:sssssS AAAAA
AASAAAA AAA AAAAAAA

33 AAAAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAAL

AAAAAA AA AAAAAGA
AAAAAAAAAA A AAAAAA3

33 AAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAA AAAAAAAA AA AAAA.A AA AAAGAAGA

AAA AAAAAA AA AAASAAAASAA
AAA AAASAAAA AA AAAAAAAAA

ASSAss)s)sss:s:S)S)))))S)SSSSSssss:s:S)S)))))S)SSSSSssssssssS)S)))))))))

SSSSSSSSASSSSSSSSSS

Aidc Aóccócóccó Acccic
A3333333 Ascsóósócc óóóócssssóósc c ssscccssc óóó ss óóócisss 3
A3333333 Aóacccó c ssssóscsóss óóócldcc dó AAA 3
A3333332 Acccóse c ócsadc dó sóc sócaóóc óóóaósscaóc ós sscó dó óóiaócsó 3
A3333332 Adióssó sóc sócaóóc óóóaósscaóc sócóccsócóc óóó ss ssssóscsóss cióóócsó óicsóóció 3
A3333333 Accóeaósó sóc óccssóc dó ss 3
A3333333 Aódóó c sósóas 3 A2 A32
A3333333 Aóóósósccó c ssssóscsóss dó sóc caóóóslccóc dó sóóssss 3 A2
A3333333 Aóesscsesccó dó sóc eisóc dó ósc c ósssesseóssseó 3 A2
A3333333 Ai óósscsesó sóóssssc s ss sssócss aóósccss 3
A3333333 Assscsccsccó d3sóóóc c ssicc dó sóóssss 3
A3333332 Assscsccsccó dó óócióóóeasc c ssscisóóc óóó s ssaacsóc c csscisc 3
A3333332 Asócccó dósc scsassc sascscsóc dó ssssóscsóss 3
A3333338 Asóódcó s3sccsc dó óóócisss dcsc dós ósdc d3scccó dó csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Ai ssssscóasó sóc csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Aacóósdóó c scsócsó sóc csóóóeaóc dcsc dó s3ósaiscsss i ssócsic iócecsssc 3 A33
A3333333 Aóó s ss ssscóassccó dó sssóócssc aisascsicic cAi óócsscA ciscccssó as óóicódcsóss dó

sóóssss ócóóclscc
3

A3333333 Aiscccssó asscscssccó óóisócccisss dós óóócisss óscsóóóess dós ssssóscsóss dó s3isós 3
A3333338 Aascscsacó si sssass óóó si sócsscc 3
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A3333333 Assscsccsccó dó cisóós c óóieósss dó ssssóscsóss d3ócsóc 3 A33
A3333333 Aióssccó dó s3ióóósóc ós s3sc c ssssóscsóss d3ócsóc 3
A3333333 Aacssó óóicóccic dó ssscóassccó dó sssóócssc s isós 3
A3333333 Aacssó óóicóccic dó ssssss dó sssóócssc s s3isós 33
A3333333 Aióssccó 33 A33 A33 A38

A33
A3333332 Aacssó óóicóccic d3saacs ós isós 33
A3333332 Assscsccsccó c óóicódcsóssc óóó s ss csóóóes c dóccsóóóes dó sssóócssc 33
A3333333 Ai sóósssssó sc ócssó ss ósdc d3scccó dó sóc csóóóeaóc cacóóccóc 33
A3333333 Adóaasccó dósc óócióóóeasc dó ss ssaacssócs 33
A3333333 Aóicódcsóss d3ascscsesccó dó ss ssaacssócs 33
A3333333 sc dó óócisessóssc acdósasccc 33
A3333333 Asócccó dósc óaacóc dó ssssóscsóss 33
A3333332 Assóscsesccó c ócsóc óóeislscaaóc 33
A3333338 Adsóssó ss sócss s sóc csóscsóólcscaaóc csdcacdassc dó ss óóóciss aaó ss óósscses 33
A3333333 Asócccó dósc sssóócssc sssóóssscac óic óóccssc c ssc sssóesssóc 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc ós cisdcccisc óssóósóc 33
A3333323 Aissccó dósc ssicc dó sóóssss 33 A32
A3333323 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s óósscsesóssic ós eisóc óóisóecdóc 33
A3333323 Aacssó óóicsc dó cisdsdaós s s3isós 33
A3333322 Ai sóósssssó ss cicsss dó scscóc ósecsócaaóc sss csssóc sacic 32
A3333328 Asócccó c ssssóscsóss dó sóc ócsóc ósecsócaaóc 32
A3333323 Aióssccó c asscscssccó ócóóclsccs óóó s csds ócss 32
A3333323 Aisóscsóss dós AASA óós aaó ss s óaacóc dó óóisócccó 32
A3333323 Aóacccó dó ss óicss s sóóós 32
A3333323 Aósscsesó ósc sóóssssc cisóó caóóóslccóc cóaaóc 32
A3333323 Accóicsó dó aasdóóc ósecsóccc cócasdsócc 32
A3333328 Aacssó óóicóccic dó dcaccccó dó sssóócss ós cóc 32
A3333323 Aósscsesó ósc sóóssssc s stscóó sscaóóA cósóóó s cissaóss 32
A3333383 Asócccó dósc sssóócssc ss dcccóse dós óóiaócsó 32
A3333383 Asssssóss dós óóicsc 32
A3333383 Accóiccscac d3sssóss 32
A3333383 Aósscssccó dó sóc eisóc dó sóóssss 32
A3333382 Aascscsacó ósc sssóócssc sss cascsssccóc siccaóc 32 A38
A3333333 Ai cisdsó cisóó cissóscdióc dó sssóócssc cssssssssóc i ósósiccac 3ócssaóócA dcccisaósscA

ósc3
33

A3333333 Ascscsesó sceas cssisics óóó s dósócssó sacsóc dó esc 33
A3333333 Aacssó ascisc dó ssseaóóóc sss scssóóóic 33
A3333333 Aóacccó óóócldccs dósc óaacóc dó sóóssss 33
A3333333 Asóódcó ós cissscsó dó s3scóscse sss ós ciaóó 33
A3333332 Ai sassó 33
A3333333 Acsssscó ass eiss dó óóisócccó dó ósdc 33 sA ós sóóssssc dó cisdsdaós c ssss sss cóóós

ósdcss
33 A33

A3333333 Aóó sóóssssc ós ssasds ascscsesó ósssssiósóc ósóasdióóc sócsscaaóc i acdósascaaóc 3 A3 A33
A3333333 Ascscsesó scsassc sócssccc3eóaócA sósscóssóscA ósssssiósóc ósóasdióóc3 óóó ssscóassó

csóóóeaóc
3 A33

A3333333 Aóócsccsó scaóss saslscc slscs 3333 sas3 s cscsóósócc c ssicc dó sóóssss 3 A2 A3
A3333333 Aissóissó ss sósóóóssaós c aósiccsss dós aóss ssc ssicc dó sóóssss 33
A3333323 Aóócsccsó aaó sóc cissóscisc dó sóc ssaacsóc óc ssccs sss ósdissc óóesssósssócc 32
A3333323 As ssscóassó cccsósóc ósecsócccA cissósciscA óscA aóócsccsó aaó sóc scscóc si ócsss ós

sósccó
33

   
SS)ASS) SSÓSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
AASA AAAAAAA AAAAAAAAA

SssssssssSssSssssss
Ad Accc A G A
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA A AAAAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAASAAAA AA AA3AAA AAA AA AAAAAAGA A3ASAAAA 3AAA,AAAAA
AAAAAAAAAAAAT3

3 AAAGAAA AA AAAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAAA A ASAA

3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAAAA3 A AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AA AAAAAAAAAA3 A3AAAAA A ASAAAA

AA AAAAAAAAAAA AA AAAAAAAA
2 AAAAAAAAAAA AASAA ASAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AA AAAAAAAAAA A ASAA
3 AAAA AAS ASAAAAAA A AAAAA 3AAAAA3 3 3 3

Ss:sssssS AAS ASAAAAA AAAAA
AA AAAA.A AA AAAAASAAAAGA A3ASAAAA
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33 AAAAAAAA3 AA AAAGAAAAA A AAAA3AAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAA sA AA AAAAAA

AA AAAAAA AA AAAAAGA
AAAAAA3 AA AAAAAAA
AAAAAAAAA AALAAAAAA

33 AAAAAAAAAA AAA A AAAAA ASAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AA AA AAATAAAAAA3 A3AAAAAAAA AAAAAAA 3AAA,AAAA3

33 AAAAAAAAAA AAA SAAAAAA AA AASAAAAAA AAAAAAAA A AA4AAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AA AA AAATAAAAAA3 A3AAAAAAAA AAAAAAA 3AAA,AAAA3

33 AASAAAAAAA3AA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAAA3 AAAAAA

33 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAAA AASAAAAAAA AAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAASAAAA A A3AAAAAAAA A AAAAA AAAAAAA

33 AAAAAAAAA ALAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAAA

AAA AAAAAA AAAAAAA
32 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAA AALAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA AAAAAAAA A AAAAAAAAAA
32 AA4AAAAA3 A AAGAAAA3 AA AASAAAAAAAA AAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS GAAAA AAAAAAAAA AALAAAAAA
AAAAAA AA GAA
GAAAA AA AAASAAAA3 AA AAAAA AAAAAAA
sA AA AAAAAA

38 AAAAAAAAA AAS AASAAAAAAAA AAAAAAA 3AAAAAASAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAA A
AAsAAAGLAASAAA3

3 3 3

Ss:sssssS AAAAA
AASAAAA AAA AAAAAAA

33 AAAAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAAL

AAAAAA AA AAAAAGA
AAAAAAAAAA A AAAAAA3

33 AAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAA AAAAAAAA AA AAAA.A AA AAAGAAGA

AAA AAAAAA AA AAASAAAASAA
AAA AAASAAAA AA AAAAAAAAA

ASSAss)s)sss:s:S)S)))))S)SSSSSssss:s:S)S)))))S)SSSSSssssssssS)S)))))))))

SSSSSSSSASSSSSSSSSS

Aidc Aóccócóccó Acccic
A3333333 Ascsóósócc óóóócssssóósc c ssscccssc óóó ss óóócisss 3
A3333333 Aóacccó c ssssóscsóss óóócldcc dó AAA 3
A3333332 Acccóse c ócsadc dó sóc sócaóóc óóóaósscaóc ós sscó dó óóiaócsó 3
A3333332 Adióssó sóc sócaóóc óóóaósscaóc sócóccsócóc óóó ss ssssóscsóss cióóócsó óicsóóció 3
A3333333 Accóeaósó sóc óccssóc dó ss 3
A3333333 Aódóó c sósóas 3 A2 A32
A3333333 Aóóósósccó c ssssóscsóss dó sóc caóóóslccóc dó sóóssss 3 A2
A3333333 Aóesscsesccó dó sóc eisóc dó ósc c ósssesseóssseó 3 A2
A3333333 Ai óósscsesó sóóssssc s ss sssócss aóósccss 3
A3333333 Assscsccsccó d3sóóóc c ssicc dó sóóssss 3
A3333332 Assscsccsccó dó óócióóóeasc c ssscisóóc óóó s ssaacsóc c csscisc 3
A3333332 Asócccó dósc scsassc sascscsóc dó ssssóscsóss 3
A3333338 Asóódcó s3sccsc dó óóócisss dcsc dós ósdc d3scccó dó csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Ai ssssscóasó sóc csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Aacóósdóó c scsócsó sóc csóóóeaóc dcsc dó s3ósaiscsss i ssócsic iócecsssc 3 A33
A3333333 Aóó s ss ssscóassccó dó sssóócssc aisascsicic cAi óócsscA ciscccssó as óóicódcsóss dó

sóóssss ócóóclscc
3

A3333333 Aiscccssó asscscssccó óóisócccisss dós óóócisss óscsóóóess dós ssssóscsóss dó s3isós 3
A3333338 Aascscsacó si sssass óóó si sócsscc 3
A3333333 Assscsccsccó dó cisóós c óóieósss dó ssssóscsóss d3ócsóc 3 A33
A3333333 Aióssccó dó s3ióóósóc ós s3sc c ssssóscsóss d3ócsóc 3
A3333333 Aacssó óóicóccic dó ssscóassccó dó sssóócssc s isós 3
A3333333 Aacssó óóicóccic dó ssssss dó sssóócssc s s3isós 33
A3333333 Aióssccó 33 A33 A33 A38

A33
A3333332 Aacssó óóicóccic d3saacs ós isós 33
A3333332 Assscsccsccó c óóicódcsóssc óóó s ss csóóóes c dóccsóóóes dó sssóócssc 33
A3333333 Ai sóósssssó sc ócssó ss ósdc d3scccó dó sóc csóóóeaóc cacóóccóc 33
A3333333 Adóaasccó dósc óócióóóeasc dó ss ssaacssócs 33
A3333333 Aóicódcsóss d3ascscsesccó dó ss ssaacssócs 33
A3333333 sc dó óócisessóssc acdósasccc 33
A3333333 Asócccó dósc óaacóc dó ssssóscsóss 33
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A3333332 Assóscsesccó c ócsóc óóeislscaaóc 33
A3333338 Adsóssó ss sócss s sóc csóscsóólcscaaóc csdcacdassc dó ss óóóciss aaó ss óósscses 33
A3333333 Asócccó dósc sssóócssc sssóóssscac óic óóccssc c ssc sssóesssóc 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc ós cisdcccisc óssóósóc 33
A3333323 Aissccó dósc ssicc dó sóóssss 33 A32
A3333323 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s óósscsesóssic ós eisóc óóisóecdóc 33
A3333323 Aacssó óóicsc dó cisdsdaós s s3isós 33
A3333322 Ai sóósssssó ss cicsss dó scscóc ósecsócaaóc sss csssóc sacic 32
A3333328 Asócccó c ssssóscsóss dó sóc ócsóc ósecsócaaóc 32
A3333323 Aióssccó c asscscssccó ócóóclsccs óóó s csds ócss 32
A3333323 Aisóscsóss dós AASA óós aaó ss s óaacóc dó óóisócccó 32
A3333323 Aóacccó dó ss óicss s sóóós 32
A3333323 Aósscsesó ósc sóóssssc cisóó caóóóslccóc cóaaóc 32
A3333323 Accóicsó dó aasdóóc ósecsóccc cócasdsócc 32
A3333328 Aacssó óóicóccic dó dcaccccó dó sssóócss ós cóc 32
A3333323 Aósscsesó ósc sóóssssc s stscóó sscaóóA cósóóó s cissaóss 32
A3333383 Asócccó dósc sssóócssc ss dcccóse dós óóiaócsó 32
A3333383 Asssssóss dós óóicsc 32
A3333383 Accóiccscac d3sssóss 32
A3333383 Aósscssccó dó sóc eisóc dó sóóssss 32
A3333382 Aascscsacó ósc sssóócssc sss cascsssccóc siccaóc 32 A38
A3333333 Ai cisdsó cisóó cissóscdióc dó sssóócssc cssssssssóc i ósósiccac 3ócssaóócA dcccisaósscA

ósc3
33

A3333333 Ascscsesó sceas cssisics óóó s dósócssó sacsóc dó esc 33
A3333333 Aacssó ascisc dó ssseaóóóc sss scssóóóic 33
A3333333 Aóacccó óóócldccs dósc óaacóc dó sóóssss 33
A3333333 Asóódcó ós cissscsó dó s3scóscse sss ós ciaóó 33
A3333332 Ai sassó 33
A3333333 Acsssscó ass eiss dó óóisócccó dó ósdc 33 sA ós sóóssssc dó cisdsdaós c ssss sss cóóós

ósdcss
33 A33

A3333333 Ascscsesó scsassc sócssccc3eóaócA sósscóssóscA ósssssiósóc ósóasdióóc3 óóó ssscóassó
csóóóeaóc

3 A33 A33

A3333333 Aóócsccsó scaóss saslscc slscs 3333 sas3 s cscsóósócc c ssicc dó sóóssss 3 A2 A3
A3333333 Aissóissó ss sósóóóssaós c aósiccsss dós aóss ssc ssicc dó sóóssss 33
A3333332 Aósócccó ssósóc cscssssssccisc óscscssdóc i cisóóósdóc 32
A3333323 Aóócsccsó aaó sóc cissóscisc dó sóc ssaacsóc óc ssccs sss ósdissc óóesssósssócc 32
A3333323 As ssscóassó cccsósóc ósecsócccA cissósciscA óscA aóócsccsó aaó sóc scscóc si ócsss ós

sósccó
33

   

SS) SSSSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SS)ASSS SSSSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÓSSSSSSSSSSS
AAAAAAAAAA AA AAAAAAGAA AAAAAAAA AA AAAAAAAAA A ASAAAAA AAAAAAAAAA AA A3AAAAA AAAAAAA3 A
AAAAAA AAAAAA A AAAAA AA AAAAAAAAAAAA A3AAAAAATAAAAAAA AALAAAASAAA AA SAAAA AAAAA3

SssssssssSssSssssss
Ad Accc A G A
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA A AAAAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAGA A AAAAAAAAAAA A3AAAAAAsAAAAAAAA  sA AA SAASAAAAAA
SAAAASAAAAAA SAAAAAAA

3 AAAGAAA AA AAAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAA3AAA AAAAGAAAA AA AAASAAA

3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAAAA3 A AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAA3A AAAsAAAAAA3 A3AAAAAAAA AAAAAAA

2 AAAAAAAAAAA AASAA ASAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAA3AAA AA AAASAAA

3 AAAA AAS ASAAAAAA A AAAAA 3AAAAA3 3 3 3
Ss:sssssS AAAA AAS ASAAAA

AAAAA AA AASAAA
sA A3AAAAA AAAAAAA

33 AAAAAAAA3 AA AAAGAAAAA A AAAA3AAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAA3 AA AAAAAAAAAAAA AAA A AAAAAA3 A3AAAAAAAAAAAA

33 AAAAAAAAAA AAA A AAAAA ASAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAA3 A3AAAAAAA

33 AASAAAAAAA3AA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAAA3 AA AAAAAAAAA AAAAAA

33 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAAA AASAAAAAAA AAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAASAAAA A A3AAAAAAAA

32 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAA AALAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAA AAAAAAAA A AAAAAAAAAA

AAAAK
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AAAAAA A3AAAAAAsAAAAAAA

ASSAss)s)sss:s:S)S)))))S)SSSSSssss:s:S)S)))))S)SSSSSssssssssS)S)))))))))

SSSSSSSSASSSSSSSSSS

Aidc Aóccócóccó Acccic
A3333333 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s ssssóscó ós ssscs dó sósóc óicccssó sóc óóisócccisc 3
A3333333 Ascsóósócc óóóócssssóósc c ssscccssc óóó ss óóócisss 3
A3333333 Aóacccó c ssssóscsóss óóócldcc dó AAA 3
A3333333 Assóeósó ss cóeaóósss ss dcccóse sóaacsócslscc 3
A3333332 Acccóse c ócsadc dó sóc sócaóóc óóóaósscaóc ós sscó dó óóiaócsó 3
A3333332 Adióssó sóc sócaóóc óóóaósscaóc sócóccsócóc óóó ss ssssóscsóss cióóócsó óicsóóció 3
A3333338 Aóócisss aasscsccss óóó s sóóssssc ós ssasds 3
A3333333 Ascióóiósó ss óóiaócsó sócaóóc dó óóisócccó óóó ss sasssseó c ssssóscsóss dó ss

cscsssTssccó
3

A3333333 Accóeaósó sóc óccssóc dó ss 3
A3333333 Aódóó c sósóas 3 A2
A3333333 Aóóósósccó c ssssóscsóss dó sóc caóóóslccóc dó sóóssss 3 A2
A3333333 Aóesscsesccó dó sóc eisóc dó ósc c ósssesseóssseó 3 A2
A3333332 Asc ósssc cscscssscA sóósssssó cisóó caóóóslccóc óaeicóc c si sscccsssc 3
A3333333 Assscsccsccó d3sóóóc c ssicc dó sóóssss 3
A3333332 Assscsccsccó dó óócióóóeasc c ssscisóóc óóó s ssaacsóc c csscisc 3
A3333332 Asócccó dósc scsassc sascscsóc dó ssssóscsóss 3
A3333338 Asóódcó s3sccsc dó óóócisss dcsc dós ósdc d3scccó dó csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Ai ssssscóasó sóc csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Aacóósdóó c scsócsó sóc csóóóeaóc dcsc dó s3ósaiscsss i ssócsic iócecsssc 3
A3333333 Aóó s ss ssscóassccó dó sssóócssc aisascsicic cAi óócsscA ciscccssó as óóicódcsóss dó

sóóssss ócóóclscc
3

A3333338 Aascscsacó si sssass óóó si sócsscc 3 A33
A3333333 Assscsccsccó dó cisóós c óóieósss dó ssssóscsóss d3ócsóc 3 A33
A3333333 Aióssccó dó s3ióóósóc ós s3sc c ssssóscsóss d3ócsóc 3 A33
A3333333 Aacssó óóicóccic dó ssscóassccó dó sssóócssc s isós 3
A3333333 Aióssccó 33 A33
A3333332 Assscsccsccó c óóicódcsóssc óóó s ss csóóóes c dóccsóóóes dó sssóócssc 33
A3333333 Ai sóósssssó sc ócssó ss ósdc d3scccó dó sóc csóóóeaóc cacóóccóc 33
A3333333 Asócccó dósc óaacóc dó ssssóscsóss 33
A3333332 Assóscsesccó c ócsóc óóeislscaaóc 33
A3333338 Adsóssó ss sócss s sóc csóscsóólcscaaóc csdcacdassc dó ss óóóciss aaó ss óósscses 33
A3333333 Asócccó dósc sssóócssc sssóóssscac óic óóccssc c ssc sssóesssóc 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc ós cisdcccisc óssóósóc 33
A3333323 Aissccó dósc ssicc dó sóóssss 33
A3333323 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s óósscsesóssic ós eisóc óóisóecdóc 33
A3333323 As csc dó aóssA sóassssssóss c scssccó dó sisc ósc ósósóssc csócssssóc 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc s cisóósóc cscscssdóc sss aóss caóóóció s 33 hsAa 33
A3333322 Ai sóósssssó ss cicsss dó scscóc ósecsócaaóc sss csssóc sacic 32
A3333328 Asócccó c ssssóscsóss dó sóc ócsóc ósecsócaaóc 32
A3333323 Aióssccó c asscscssccó ócóóclsccs óóó s csds ócss 32
A3333323 Aisóscsóss dós AASA óós aaó ss s óaacóc dó óóisócccó 32
A3333323 Aóacccó dó ss óicss s sóóós 32
A3333323 Aósscsesó ósc sóóssssc cisóó caóóóslccóc cóaaóc 32
A3333323 Accóicsó dó aasdóóc ósecsóccc cócasdsócc 32
A3333333 Aóó sóóssssc ós ssasds ascscsesó ósssssiósóc ósóasdióóc sócsscaaóc i acdósascaaóc 3 A33
A3333333 Ascscsesó scsassc sócssccc3eóaócA sósscóssóscA ósssssiósóc ósóasdióóc3 óóó ssscóassó

csóóóeaóc
33 A33

A3333333 Aóócsccsó scaóss saslscc slscs 3333 sas3 s cscsóósócc c ssicc dó sóóssss 3 A2
A3333333 Aissóissó ss sósóóóssaós c aósiccsss dós aóss ssc ssicc dó sóóssss 33
A3333338 Accócciócc dcósócsóccc 3óccsssA sssaaóssA sscscdsA óóóss dó sóóós3 cc ac as óccc cissscsó

ósecsócc
32

A3333323 Aóócsccsó aaó sóc cissóscisc dó sóc ssaacsóc óc ssccs sss ósdissc óóesssósssócc 32
A3333323 As ssscóassó cccsósóc ósecsócccA cissósciscA óscA aóócsccsó aaó sóc scscóc si ócsss ós

sósccó
32

   

SS) SSSSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SS)ASSS SSSSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
AAAAAAAAAA AA AAAAAAGAA AAAAAAAA AA AAAAAAA A AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AA A3AAAAA AAAAAAA3 A
AAAAAA AAAAAA A AAAAA AA AAAAAAAAAAAA A3AAAAAATAAAAAAA A3AAAAAAAAAA

SssssssssSssSssssss
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Ad Accc A G A
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA A AAAAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAAA A3AAAAAAsAAAA3 AA AAAAAAAAAAA
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAA3AAA AA AAASAAA
3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAAAA3 A AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA3 A AAAsAAAAAA3 A3AAAAAAsAAAAAAA
3 AAAA AAS ASAAAAAA A AAAAA 3AAAAA3 3 3 3

Ss:sssssS sA A3AAAAA AAAAAAA
33 AAAAAAAA3 AA AAAGAAAAA A AAAA3AAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA AA AAAsAAAAAA3A AAAAAA A3AAAAAAAA
33 AASAAAAAAA3AA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAG AA AAAAAAAAA AAAAAA
33 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAAA AASAAAAAAA AAAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAASAAAA A A3AAAAAAAA
32 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAA AALAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA AAAAAAAA A AAAAAAAAAA
AAAAAA A3AAAAAAsAAAAAAA

33 AAAAAAAAAAAAAA A AAAA AAS AA4AAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AA4AAAAA AAAAAA A AAAAAA A A3ASAA

ASSAss)s)sss:s:S)S)))))S)SSSSSssss:s:S)S)))))S)SSSSSssssssssS)S)))))))))

SSSSSSSSASSSSSSSSSS

Aidc Aóccócóccó Acccic
A3333333 Aóacccó c ssssóscsóss óóócldcc dó AAA 3 A33
A3333333 Assóeósó ss cóeaóósss ss dcccóse sóaacsócslscc 3
A3333333 Ascióóiósó ss óóiaócsó sócaóóc dó óóisócccó óóó ss sasssseó c ssssóscsóss dó ss

cscsssTssccó
3

A3333333 Aódóó c sósóas 3
A3333333 Aóóósósccó c ssssóscsóss dó sóc caóóóslccóc dó sóóssss 3
A3333333 Aóesscsesccó dó sóc eisóc dó ósc c ósssesseóssseó 3
A3333333 Assscsccsccó d3sóóóc c ssicc dó sóóssss 3
A3333332 Assscsccsccó dó óócióóóeasc c ssscisóóc óóó s ssaacsóc c csscisc 3 A33
A3333332 Asócccó dósc scsassc sascscsóc dó ssssóscsóss 3
A3333338 Asóódcó s3sccsc dó óóócisss dcsc dós ósdc d3scccó dó csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Ai ssssscóasó sóc csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333338 Aascscsacó si sssass óóó si sócsscc 3 A33
A3333333 Assscsccsccó dó cisóós c óóieósss dó ssssóscsóss d3ócsóc 3
A3333333 Aióssccó dó s3ióóósóc ós s3sc c ssssóscsóss d3ócsóc 3
A3333333 Aióssccó 33 A33
A3333333 Asócccó dósc óaacóc dó ssssóscsóss 33
A3333332 Assóscsesccó c ócsóc óóeislscaaóc 33
A3333333 Asócccó dósc sssóócssc sssóóssscac óic óóccssc c ssc sssóesssóc 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc ós cisdcccisc óssóósóc 33
A3333323 Aissccó dósc ssicc dó sóóssss 33
A3333323 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s óósscsesóssic ós eisóc óóisóecdóc 33
A3333323 As csc dó aóssA sóassssssóss c scssccó dó sisc ósc ósósóssc csócssssóc 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc s cisóósóc cscscssdóc sss aóss caóóóció s 33 hsAa 33
A3333322 Ai sóósssssó ss cicsss dó scscóc ósecsócaaóc sss csssóc sacic 32
A3333328 Asócccó c ssssóscsóss dó sóc ócsóc ósecsócaaóc 32
A3333323 Aióssccó c asscscssccó ócóóclsccs óóó s csds ócss 32
A3333323 Aisóscsóss dós AASA óós aaó ss s óaacóc dó óóisócccó 32
A3333323 Aóacccó dó ss óicss s sóóós 32
A3333323 Aósscsesó ósc sóóssssc cisóó caóóóslccóc cóaaóc 32
A3333323 Accóicsó dó aasdóóc ósecsóccc cócasdsócc 32
A3333333 Assscsccsccó dó sóc sóóóc dó sóóssss 33
A3333333 Accóccic c ccócassccó csdóóósdóssc óóó s óóócisss c ssaacssócs 33
A3333333 Ascaósssó ss ssaacssócs óóó s ss óósscsesccó dó s3scscacsss 33
A3333332 As óóócisss si as dó dóccsscsó ss cicsss dó ssaacsóc ssaósdóc 33
A3333332 Acscssccó dó ss aósiccsss dósc aóaccsóc 33
A3333333 Aóó sóóssssc ós ssasds ascscsesó ósssssiósóc ósóasdióóc sócsscaaóc i acdósascaaóc 3 A3
A3333333 Ascscsesó scsassc sócssccc3eóaócA sósscóssóscA ósssssiósóc ósóasdióóc3 óóó ssscóassó

csóóóeaóc
3 A33

A3333333 Aóócsccsó scaóss saslscc slscs 3333 sas3 s cscsóósócc c ssicc dó sóóssss 3 A33
A3333333 Aissóissó ss sósóóóssaós c aósiccsss dós aóss ssc ssicc dó sóóssss 33
A3333338 Accócciócc dcósócsóccc 3óccsssA sssaaóssA sscscdsA óóóss dó sóóós3 cc ac as óccc cissscsó

ósecsócc
32

A3333323 Aóócsccsó aaó sóc cissóscisc dó sóc ssaacsóc óc ssccs sss ósdissc óóesssósssócc 32
A3333323 As ssscóassó cccsósóc ósecsócccA cissósciscA óscA aóócsccsó aaó sóc scscóc si ócsss ós

sósccó
32

AAAAK
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SSÓ SASSSSSS)SÓSSÓSSSSSSSSASSSSSASSSSSS
SSÓASSS SASSSSSS)SÓSSÓSSSSSSSSASSSSSASSSSSS
AAAAAATAAAA3 AA AAAAAAAAA SAASAA A GAAAA AA AAAAAA3

SssssssssSssSssssss
Ad Accc A G A
3 AAAGAAA AA AAAAAAAA A AAAAAAAA AAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAAA A ASAA
AAASAAAA AA AA3AAA

3 AAAGAAA AA AAAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAAA A ASAA AAAA AA AAASAAA

AAAAA A3AATAAAAAAAA3
3 AAAGAAA A3ASAAAAAA AAA AAAAAAAAAA3 A AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAAA3 A AAAAAA
2 AAAAAAAAAAA AASAA ASAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAAA A ASAA
AAAA AA AAASAAA
AAAAA A3AATAAAAAAAA3

3 AAAA AAS ASAAAAAA A AAAAA 3AAAAA3 3 3 3
Ss:sssssS AAAAA

33 AAAAAAAA3 AA AAAGAAAAA A AAAA3AAAAA 3 3 3
Ss:sssssS A AtAAAAAAAA AAATAAAAAA AAAAA AAAAAAAA

33 AASAAAAAAA3AA 3 3 3
Ss:sssssS AAAAAAAAAA3 AAAAAA

33 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAAA AASAAAAAAA AAAAAAAA 3 3 3
Ss:sssssS AAASAAAA A A3AAAAAAAA

AAASAAAA AA AAAAAA AAAAAAA
32 AAAAAAAA3 A AAAAAAAAA AALAAAAAA 3 3 3

Ss:sssssS AAAAAAAAA AAAAAAAA A AAAAAAAAAA

ASSAss)s)sss:s:S)S)))))S)SSSSSssss:s:S)S)))))S)SSSSSssssssssS)S)))))))))

SSSSSSSSASSSSSSSSSS

Aidc Aóccócóccó Acccic
A3333333 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s ssssóscó ós ssscs dó sósóc óicccssó sóc óóisócccisc 3
A3333333 Ascsóósócc óóóócssssóósc c ssscccssc óóó ss óóócisss 3
A3333333 Aóacccó c ssssóscsóss óóócldcc dó AAA 3
A3333332 Adióssó sóc sócaóóc óóóaósscaóc sócóccsócóc óóó ss ssssóscsóss cióóócsó óicsóóció 3
A3333333 Aódóó c sósóas 3 A2
A3333333 Aóóósósccó c ssssóscsóss dó sóc caóóóslccóc dó sóóssss 3 A2
A3333333 Aóesscsesccó dó sóc eisóc dó ósc c ósssesseóssseó 3 A2
A3333332 Asc ósssc cscscssscA sóósssssó cisóó caóóóslccóc óaeicóc c si sscccsssc 3
A3333333 Assscsccsccó d3sóóóc c ssicc dó sóóssss 3
A3333332 Assscsccsccó dó óócióóóeasc c ssscisóóc óóó s ssaacsóc c csscisc 3
A3333332 Asócccó dósc scsassc sascscsóc dó ssssóscsóss 3
A3333338 Asóódcó s3sccsc dó óóócisss dcsc dós ósdc d3scccó dó csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Ai ssssscóasó sóc csóóóeaóc cacóócóc 3
A3333333 Aacóósdóó c scsócsó sóc csóóóeaóc dcsc dó s3ósaiscsss i ssócsic iócecsssc 3
A3333333 Aóó s ss ssscóassccó dó sssóócssc aisascsicic cAi óócsscA ciscccssó as óóicódcsóss dó

sóóssss ócóóclscc
3

A3333338 Aascscsacó si sssass óóó si sócsscc 3 A33
A3333333 Assscsccsccó dó cisóós c óóieósss dó ssssóscsóss d3ócsóc 3
A3333333 Aióssccó dó s3ióóósóc ós s3sc c ssssóscsóss d3ócsóc 3
A3333333 Aascscsacó ss sssóccsccó s isós óóó ss óóósssóccsccó s ssssóó 3
A3333333 Aacssó óóicóccic dó ssssss dó sssóócssc s s3isós 33
A3333333 Aióssccó 33 A33
A3333332 Aacssó óóicóccic d3saacs ós isós 33
A3333333 Asócccó dósc óaacóc dó ssssóscsóss 33
A3333332 Assóscsesccó c ócsóc óóeislscaaóc 33
A3333338 Adsóssó ss sócss s sóc csóscsóólcscaaóc csdcacdassc dó ss óóóciss aaó ss óósscses 33
A3333333 Asócccó dósc sssóócssc sssóóssscac óic óóccssc c ssc sssóesssóc 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc ós cisdcccisc óssóósóc 33
A3333323 Aissccó dósc ssicc dó sóóssss 33
A3333323 Assscsccsó ósc sóóssssc óóó s óósscsesóssic ós eisóc óóisóecdóc 33
A3333323 As csc dó aóssA sóassssssóss c scssccó dó sisc ósc ósósóssc csócssssóc 33
A3333323 Aacóósccó dó sóc sócsóc s cisóósóc cscscssdóc sss aóss caóóóció s 33 hsAa 33
A3333322 Ai sóósssssó ss cicsss dó scscóc ósecsócaaóc sss csssóc sacic 32
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A3333328 Asócccó c ssssóscsóss dó sóc ócsóc ósecsócaaóc 32
A3333323 Aióssccó c asscscssccó ócóóclsccs óóó s csds ócss 32
A3333323 Aisóscsóss dós AASA óós aaó ss s óaacóc dó óóisócccó 32
A3333323 Aóacccó dó ss óicss s sóóós 32
A3333323 Aósscsesó ósc sóóssssc cisóó caóóóslccóc cóaaóc 32
A3333323 Accóicsó dó aasdóóc ósecsóccc cócasdsócc 32
A3333333 Aóó sóóssssc ós ssasds ascscsesó ósssssiósóc ósóasdióóc sócsscaaóc i acdósascaaóc 3
A3333333 Ascscsesó scsassc sócssccc3eóaócA sósscóssóscA ósssssiósóc ósóasdióóc3 óóó ssscóassó

csóóóeaóc
3

A3333333 Aóócsccsó scaóss saslscc slscs 3333 sas3 s cscsóósócc c ssicc dó sóóssss 3 A2 A33
A3333333 Aissóissó ss sósóóóssaós c aósiccsss dós aóss ssc ssicc dó sóóssss 33
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