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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DEL TURÓ DELS TRES PINS A LLINARS DEL VALLÈS 
 

MEMÒRIA I ANNEXES   

1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 
Aquesta memòria té per objecte, descriure les obres necessàries per tal de dur a terme la 
prolongació per l’Oest de la urbanització d’ús residencial de la zona del Turó dels Tres Pins a 
Llinars del Vallès (Vallès Oriental). 
 
 
2. SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT I DADES DE PARTIDA 
L’àmbit d’estudi té una superfície de 22.606 m2 i es troba delimitat al Nord i a l’Est per la 
urbanització del Turó dels Tres Pins, al Sud majoritàriament per l’escola Ginebró i a l’oest pel 
carrer de Joaquim Costa. 
 
Aquesta actuació s’ha considerat necessària degut a la proximitat de Llinars del Vallès a l’àrea 
metropolitana de Barcelona i la seva consegüent funció com a ciutat dormitori o segones 
residencies. 
 
La zona a estudiar està situada al costat oest de la població i presenta una topografia amb un 
pendent global cap al sud; si definim orogràficament la zona, al Nord existeix un camp de 
conreu amb pendent relativament suau cap al sud i tot seguit existeix una bancada amb un 
canvi de cota que és on s’assenta l’escola Ginebró. L’àrea que ocupa l’escola presenta també 
un pendent suau cap al sud. 
 
En l’àmbit de la nova urbanització existeixen camps de conreu i un camí de carro, per tant, no 
hi ha cap edificació.  
 
Actualment en el sector no existeixen serveis però n’existeixen a la seva proximitat per a poder 
empalmar amb els nous que proveiran la nova urbanització. 
 
Existeix una línia de MT que passa per l’extrem nord de la zona d’estudi, per tant, no afecta a 
l’àmbit que ens ocupa. Existeix també una linia de BT aèrea a l’extrem Oest, que s’haurà 
d’enderrocar, alhora que la línia de telèfon ubicada al mateix lloc. 
Es disposa de diversos estudis geotècnics de la zona. 
 
 
3. CONDICIONANTS, NORMATIVA D’APLICACIÓ I HIPÒTESIS FORMULADES 
Per tal de poder desenvolupar el següent projecte s’haurà de tenir en consideració una sèrie de 
normativa. En el present projecte, es detalla la normativa aplicada en les diferents xarxes de 
serveis en el plec de condicions. 
 
A l’hora de desenvolupar els càlculs, s’han utilitzat unes determinades bases de càlcul com pot 
ser la fórmula de Manning per al càlcul del diàmetre de les canonades d’aigües residuals, o 
determinats programes com ara Carandini o DMelect. 
 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Tot i que en els següents annexes es descriuen més detalladament els càlculs realitzats i la 
col·locació en obra dels diferents elements, en aquest apartat són esmentats de forma 
esquemàtica els capítols més importants d’aquesta obra per tal de tenir una comprensió global 
dels treballs a realitzar. 
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4.1. Enderrocs 
Cal destacar l’existència de la línia de BT aèria i una línia de telèfon existents a l’extrem Oest 
del sector, en el futur carrer A, incompatible amb la nova ordenació, que s’hauran d’enderrocar i 
substituir per línies soterrades. 
Caldrà enderrocar la pavimentació malmesa existent al tram del carrer Empordà que voreja 
l’escola i la pavimentació existent dins la nova zona edificable de l’illa 2.  
Serà també necessari fresar el paviment existent als carrers Ausona, Joaquim Costa, Núria i 
Empordà, per definir correctament els contactes de la zona urbanitzada existent amb la nova. 
 
En l’annex 13 s’explica la gestió dels residus provinents del enderrocs. 
 
 
4.2. Moviments de terres 
Està previst realitzar terraplenats i desmunts per tal d’obtenir la cota dels vials projectats. I 
també l’execució de les rases de clavegueram i d’altres serveis que han d’abastir la zona. 
 
Es disposa d’un estudi geotècnic realitzat en el Pla Parcial d’Urbanització del Sector B de 
Llinars del Vallès; l’àrea de l’estudi que ens ocupa està continguda dins aquest àmbit. 
 
L’estudi geotècnic proporciona la següent informació: 
 
Esplanades i terraplenats 
A partir de la informació obtinguda de cales i sondeigs, es diferencien els següents nivells: 
 
En superfície es troba terra vegetal o de rebliment, de gruix inferior a 0.5 metres de profunditat, 
constituït per una barreja d’argila, sorra i graves amb restes vegetals i runa, classificat com a 
sòl inadequat. 
 
Per sota el nivell vegetal o de rebliment abans descrits, se situa una unitat litològica constituïda 
essencialment per proporcions variables d’argila i sorra amb lleugera presència de llim i de 
grava, fins a una fondària que oscil·la entre 1.0 i 2.1 metres, classificat com a sòl tolerable. 
 
A partir de 1.0 a 2.1 metres de profunditat, s’inicia el substrat terciari de la zona, constituït aquí 
per argiles i sorres en proporcions variables, classificat com a sòl tolerable. 
 

 
A partir dels nivells descrits anteriorment es descriuen les obres a dur a terme en el moviment 
de terres: 
Degut al tipus de trànsit del sector a urbanitzar, es considera que on sigui necessari realitzar 
pavimentacions o algun tipus de terraplenat, es formarà el tipus d’esplanada E1. Això 
s’aconseguirà:  
 
En primer lloc serà imprescindible retirar totalment la capa superficial de terra vegetal i de 
reblerts, així com sòl autòcton més o menys remogut que pugui localitzar-se en la zona 
d’esplanada. 
Un cop preparat el terreny, ens situarem damunt d’un nivell de: 

-  Paquet quaternari argilós i/o sorrenc classificat com a sòl tolerable 
- Unitat terciària d’argiles sorrenques i sorres argiloses amb bosses de graves 

classificat com a sòl tolerable. 
 
A partir del Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3/75 la formació de l’esplanada E1 ve regida 
pels materials a utilitzar damunt de sòls tolerables, tal com s’indica a continuació: 
 
Obtenció esplanada E-1 (Ev2>=60MPA) es poden constituir les següents formacions: 

• afegir una capa de 60 cm de sòls adequats 
• afegir una capa de 45 cm de sòls seleccionats 
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• afegir una capa de 25 cm de sòls estabilitzats in situ (S-EST 1). 
 
Els gruixos indicats es consideren mínims. La compactació d'aquests materials es farà segons 
la normativa actual, reflectida en els articles 330 i 340 del PG-3/75, i caldrà controlar 
constantment la seva compactació. 
 
 
4.3. Xarxa viària 
La xarxa viària projectada respon a la necessitat de completar la xarxa existent al Turó dels 
Tres Pins i donar accessibilitat als nous habitatges projectats. 
En el sentit nord-sud s’ha unit el carrer Ausona amb el carrer Empordà, formant l’anomenat 
carrer B i en paral·lel a aquest es consolida com a vial la prolongació del carrer Joaquím Costa, 
formant el carrer A. 
En sentit est-oest es perllonga el carrer Alp fins al carrer A, obtenint l’anomenat carrer D. En 
paral·lel a aquest i més al nord, es projecta el carrer C, que parteix del final de l’actual carrer 
Ausona i va fins al carrer A. 

 
 

4.4. Parcel·lació 
S’ha establert la parcel·lació de cada illa d’habitatges segons el Pla Parcial Urbanístic i el Pla 
General d’Ordenació Urbana de Llinars del Vallès. Aquesta documentació informa de diferents 
aspectes a tenir en compte a l’hora de projectar la parcel·lació: àrea mínima, front mínim de 
parcel·la, fondària mínima, alineació de l’edificació, etc. Segons la subzona en la qual estigui 
classificada. 
 
Així, es contempla que les illes 1 i 2 que se situen als límits amb les edificacions existents al 
Turó dels Tres Pins, s’edificaran segons l’anomenada subzona d’edificació unifamiliar aïllada, 
per tal de produir semblants condicions d’ordenació que les parcel·les confrontants. 
Característiques principals: 

- Àrea mínima parcel·la: 400m2 
 

Les illes 3 i 4 s’hauran d’edificar segons subzona d’edificació unifamiliar gran en filera. 
- Àrea mínima parcel·la: 280m2 
- Front mínim de parcel·la: 11m 
- Fondària mínima parcel·la 20m 

 
D’aquesta manera es podrà definir la ubicació de les escomeses dels serveis projectats. 
 
 
4.5. Infraestructura de clavegueres 
Un cop assenyalades les rasants definitives, es procedirà al marcatge de les canonades del 
desguàs. En aquest moment és important seguir les pendents mínimes fixades en projecte. 
El sistema d’evacuació de les aigües serà de tipus unitari, ja que es preveu empalmar la nova 
xarxa a la ja existent al carrer Empordà, que també és unitària.  
 
Les canonades de desguàs estan projectades amb tubs de polietilè de diàmetre 400mm que és 
igual al diàmetre de la xarxa existent unitària a la qual es connectarà la nova xarxa.  
Cal considerar els pertinents rigiditzadors tipus “T”, les juntes tòriques i la formació de copa en 
les unions. Les juntes tòriques incorporen una junta elàstica que es subministra amb la pròpia 
canonada i ha de verificar la normativa ASTM. 
La col·locació dels tubs de polietilè es realitza a partir de fixar les pendents al fons de la rasa 
amb un gruix de sorra no inferior a 10cm. Posteriorment es col·loquen els tubs. S’uneixen els 
diversos tubs amb les juntes establertes anteriorment i finalment s’omple la rasa amb sorra o 
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graveta fins a una altura de 25 cm per sobre de la canonada. Posteriorment s’acaba d’omplir la 
rasa realitzant les compactacions per capes. 
 
L’escomesa de cada parcel·la serà en tub de polietilè de 300mm de diàmetre. 
 
Els pous de registre es construiran amb anelles prefabricades de formigó.  
Per a la seva ubicació en obra caldrà realitzar primer una solera de formigó HM-20/20/P/20/l de 
gruix no inferior a 15cm. Després es col·locaran les anelles prefabricades i posteriorment es 
col·locaran els graons d’acer galvanitzat. L’acabat serà amb bastiment i tapa de fosa grisa de 
diàmetre 70cm. 
 
Els embornals seran caixes de 70x30x85 cm amb parets i solera de 15 cm de formigó HM-
20/P/20/l. En la seva part superior es col·locaran reixes fixes de fosa grisa de 780x340x40mm i 
41Kg de pes. La capacitat de càrrega dels embornals ha de ser superior a 35 Tn. Per tal 
d’obtenir una millor efectivitat de funcionament dels embornals, aquests es col·locaran uns 2cm 
per sota de la rigola per tal de recollir millor les aigües. Les canonades de connexió seran de 
PVC de 200mm de diàmetre. 
 
Les rases que s’executen en aquest capítol, s’hauran de reomplir fins a arribar al nivell de 
l’esplanada amb material seleccionat del tipus tot-ú, el qual s’ha de compactar per capes. 
 
Per observar els detalls dels càlculs referents a la xarxa de clavegueram, consultar l’annex 3. 
 
 
4.6. Formació de les voreres 
Primerament es col·locaran les vorades prefabricades de tipus DC.C3.17x28 cm (T3) i de tipus 
"ICS nuevo" de dimensions 25x35 cm (vorada remontable). La vorada anirà protegida amb la 
rigola de ciment blanc de dimensions 20x20x8 cm. Tot aquest conjunt de vorada més rigola 
anirà sobre una base de formigó. 
 
La vorera està formada per les següents capes: 

- 20 cm de sub-base de tot-ú. 
- 15 cm de base de formigó 
- Panot hidràulic gris de dimensions 20x20x4 cm de 9cm 

 
Cal considerar també la formació d’escocells per a la posterior plantació d’arbres. Aquests 
escocells estaran formats per quatre peces de morter de ciment de dimensions 100x20x8 cm 
rejuntades mitjançant morter de ciment 1:4. 
 
Els passos de vianants es realitzaran a través de peces prefabricades, que compliran les 
prescripcions del corresponent Decret pel que fa referència a les senyalitzacions d’aquests 
passos com pel tema de les pendents i amplades que han de verificar. 
 
 
4.7. Pavimentació de calçades 
El nostre àmbit d’actuació té un caràcter d’ús residencial. Així doncs la proposta escollida per la 
secció de ferms s’ha obtingut a través del document: “Dimensionament de ferms 
d’urbanitzacions”. 
 
Per la zona de la calçada on hi circulen els vehicles s’ha escollit com a secció preferent la tipus 
3AB1: 
 
20 cm de sub-base tot-ú artificial ZA-40 
18 cm de base tot-ú artificial ZA-25 
10 cm d’asfalt: 6cm de mescla bituminosa AC22 bin B60/70 S (antiga S20) 
  4cm de mescla bituminosa AC16 surf B60/70 D (antiga D12) 
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Amb el reg d’imprimació entre la base granular i l’asfalt i el reg d’adherència entre les dues 
capes d’asfalt. 
 
Per veure detalls en referència a l’obtenció de la secció de la calçada consultar l’annex 2. 
 
 
4.8. Xarxa d’aigua potable 
La xarxa d’aigua potable s’ha projectat en base a l’actual xarxa municipal que és abastada per 
un dipòsit ubicat al turó del Fou.  
Es té per objecte dotar a les diferents parcel·les del sector d’un servei d’aigua potable. En el 
moment actual, aquest sector no disposa de cap infraestructura hidràulica, ara bé en el seu 
entorn sí que existeix ja una xarxa d’aigua potable. El que es pretén doncs, és la d’enllaçar les 
noves canonades projectades, amb les existents. La nova xarxa s’enllaçarà en dos punts de la 
ja existent: 
 - Final tram existent carrer Ausona. 
 - Creuament carrer de Nuria, carrer Alp i el nou carrer D. 
 
 
Es projecta una xarxa el màxim mallada possible, obtenint el màxim de circuits tancats, de tal 
manera que l’aigua no necessàriament ha de tenir la mateixa direcció. 
 
Les conduccions que s’instal·laran en la urbanització seran de polietilè de 10 atm de pressió 
nominal i tindran un diàmetre de 63mm. Consultar l’annex 4 per tal d’observar els càlculs 
corresponents per a la xarxa d’aigua potable. 
 
 
4.9. Xarxa de reg 
Es preveu el reg automatitzat de l’arbrat present als carrers; consistent en una xarxa amb 
goters per a escocells continus. 
 
Es procedirà a donar escomesa a la xarxa de reg a partir de la xarxa d’aigua potable. 
 
 
4.10. Xarxa d’electrificació 
El projecte preveu l’enderroc de la línia de baixa tensió existent a l’oest del sector. 
S’implantarà una nova estació transformadora de baixa tensió al carrer C i proveïda per la ET 
de mitja tensió existent entre els carrers Ausona i Molina. A partir de la nova ET de BT 
s’executarà la xarxa de baixa tensió que abastarà la zona. 
 
Per veure més detalls consultar l’annex 7 
 
 
4.11. Xarxa de telecomunicacions 
L’objectiu és dotar a tota la futura urbanització del sistema de telefonia i telecomunicacions. 
Per desenvolupar aquesta xarxa s’ha de partir de l’actual xarxa existent en els carrers veïns al 
nostre àmbit d’estudi; es tracta de la xarxa que ve pel carrer de Joaquim Costa. 
 
L’esquema projectat consta d’una xarxa general, que travessa tot el nostre àmbit d’estudi, del 
qual a través d’aquesta es dóna servei cap a les caixes de distribució. De les caixes de 
distribució surten les canonades que donen el servei a les futures parcel·les. 
La instal·lació de les arquetes es realitzarà sempre en la vorera, mai en la zona de trànsit rodat. 
Per més detall sobre la xarxa de telecomunicacions, consultar l’annex 6. 
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4.12. Enllumenat 
Es tracta de calçades de carrers convencionals, així que  s’enllumenaran amb fanals propis de 
viari, amb llum de vapor de sodi d’alta pressió (taronjada), i bàculs de 8 ó 9 metres d’alçada.  
Al tram de vorera que s’encreua amb el final del tram existent del carrer Ausona, es planteja 
l’enllumenat per als vianants, amb llum vapor de sodi d’alta pressió (taronjada), amb una alçada 
d’uns 5 metres. 
 
Per a l’enllumenat es parteix d’un quadre d’enllumenat públic projectat entre els carrers Ausona 
i Molina proveït per la ET de baixa tensió projectada en el carrer C. Del quadre d’enllumenat 
públic en parteixen les tres línies que abastiran el sector a urbanitzar. 
Els cables d’enllumenat aniran coberts per tubs de PVC de diàmetre 80mm per una millor 
protecció contra el deteriorament. 
Per veure detalls dels càlculs realitzats per a les 3 línies d’enllumenat públic, consultar l’annex 
8. 
 
 
4.13. Xarxa de gas 
És necessari dotar el sector amb una xarxa general de gas. 
El projecte té per objecte realitzar la distribució partint de la connexió a la xarxa existent al final 
del carrer Ausona. 
 
A l’annex 9 es descriu la col·locació de les canonades de gas. 
 
 
4.14. Mobiliari urbà i jardineria 
Es pretén establir una sèrie d’equipaments urbans: bancs i papereres, en tot l’àmbit que 
constitueix la nova urbanització, a banda, també es plantaran arbres en diferents punts. 
 
Una descripció més detallada en l’annex 10. 
 
 
5. SEGURETAT I SALUT 
El projecte incorpora en l’annex 15 l’estudi de seguretat i salut, necessari per a dur a bon fi 
l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i 
descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, 
amb caràcter general i particular. 
 
 
6. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
El termini establert per tal de dur a terme l’execució de les obres d’urbanització en la població 
de Llinars del Vallès no arriba a 7 mesos i mig, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments 
per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses es puguin presentar 
(climatologia). 
Per consultar la planificació de l’obra veure l’annex 16. 
 
 
7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Tot seguit, seguint els requeriments establerts en l’ordre del 28 de Març de 1968 en el qual es 
dicten les normes complementàries per a la classificació de contractistes de les obres de 
l’estat, indiquem la següent classificació de contractista: 
 
Grup A   subgrup 1  categoria f 
Grup G  subgrup 6  categoria e 
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Grup A: Moviments de terres 
Subgrup 1: Desmunts i rases. 
Categoria e: anualitat mitja compresa entre 840.000 € i 2.400.000 €. 

 
Grup G: Vials 

Subgrup 6: Obres de vials sense qualificació específica. 
Categoria e: anualitat mitja compresa entre 840.000 € i 2.400.000 €. 

 
Per observar el procediment seguit per a la obtenció de la classificació de contractista consultar 
l’annex 17. 
 
 
8. PRESSUPOST DE LES OBRES 
El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 792.791,53 €, el qual incrementat 
amb el 13 % de despeses generals, el 6 % de benefici industrial i el 18 % d’IVA dona un 
pressupost per contracte de 1.113.237,88 € 
(UN MILIÓ CENT TRETZE MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CENTIMS). 
 
 
 
 
Llinars del Vallès a Febrer del 2011 

 
 

Elena Capdevila Fornell 
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ANNEX 1.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL PROJECTE 
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ANNEX 1. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present projecte té per objecte donar continuïtat a la urbanització existent en l’actualitat 
ubicada a la zona del Turó dels Tres Pins a Llinars del Vallès. D’aquesta manera es prolonguen 
tres de les quatre illes de cases existents i se’n crea una de nova. Tot això, donant continuïtat 
als carrers existents i una bona viabilitat a l’àmbit de la urbanització. 
 
Els carrers que s’executaran són: 
 

- Carrer A: aquest carrer donarà continuïtat a l’existent carrer de Joaquím Costa, que 
s’encreuarà amb el carrer C i finalitzarà amb la seva intersecció amb el també projectat carrer 
D. 

- Carrer B: aquest carrer donarà continuïtat, per una banda al carrer d’Ausona i per a 
l’altra al carrer de l’Empordà. Així doncs les seves característiques queden predeterminades 
per aquests dos carrers. S’encreuarà amb el carrer C i el carrer D. 

- Carrer C: el carrer C s’executa tot de nou en el nostre estudi, té principi i final en els 
carrers A i B. 

- Carrer D: aquest carrer també és de nova creació i connecta el carrer A amb el carrer 
de Núria. En un punt intermedi s’intercepta amb el carrer B. 
 
 
Tot seguit es procedeix a estipular les dimensions que farà cadascun dels nous carrers. Cal 
tenir en consideració, que degut a què alguns dels nous carrers a urbanitzar són continuïtat de 
carrers existents, les seves dimensions de calçada i vorera ja estan predeterminades. 
 
  
Així doncs, les dimensions que realitzaran cadascun dels carrers de la nostra zona d’estudi 
són: 
 

 
 
 
Observacions: 
Tots els carrers són de doble sentit de circulació (es considera que com a mínim cada carril de 
circulació ha de tenir 3 metres d’amplada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
2
2
2
3
2
3
3

11

10

11

13

 NOM 
CARRER  

 AMPLE 
CALÇADA (m)  

 AMPLE VORERA 
(m)  

 AMPLITUD TOTAL 
CARRER (m)  

Carrer A

Carrer B

Carrer C

Carrer D

7

6

6

7
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ANNEX 2. PAVIMENTS I FERMS URBANS 
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ANNEX 2. PAVIMENTS I FERMS URBANS 
 
L’objectiu que té aquest annex és la de donar accessibilitat a totes les futures parcel·les que 
conformaran el sector. 
 
En general s’ha dimensionat en base al document de “Dimensionament de ferms 
d’urbanitzacions”. 
 
Esplanada  
Partim del terreny existent que està catalogat com a sòl tolerable. A partir d’aquest s’executarà 
l’esplanada.  
 
Com que el transit de vehicles serà de tipus residencial sense grans càrregues, s’ha elegit 
executar el tipus d’esplanada E1, mòdul Ev2 inferior a 60 MPa (mòdul compressibilitat en el 
segon cicle de càrrega). 
 
Segons el Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3/75 la formació de l’esplanada E1 ve regida 
pels materials a utilitzar damunt de sòls tolerables, tal com s’indica a continuació: 
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Obtenció esplanada E-1 (Ev2>=60MPA) es poden constituir les següents formacions: 

• afegir una capa de 60 cm de sòls adequats 
• afegir una capa de 45 cm de sòls seleccionats 
• afegir una capa de 25 cm de sòls estabilitzats in situ (S-EST 1). 

 
Per motius econòmics s’escull constituir l’esplanada E-1 afegint una capa de 60 cm de sòl 
adequat sobre l’esplanada de terreny natural de sòl tolerable. 
 
Els gruixos indicats es consideren mínims. La compactació d'aquests materials es farà segons 
la normativa actual, reflectida en els articles 330 i 340 del PG-3/75, i caldrà controlar 
constantment la seva compactació. 
 
 
Trànsit 
Segons el document que s’ha consultat, per tal d’establir una categoria de la via urbana, s’ha 
de tenir en consideració una sèrie d’aspectes: 
 

- Càrregues del trànsit: es quantifica pel número de vegades que s’aplica una càrrega 
determinada. Ara bé, en els espais urbans és difícil de poder avaluar-ho ja que es tracta de 
sectors de nova creació i no es tenen estudis previs del trànsit. 

- També poden existir altres sol·licitacions com ara els esforços estàtics, degut als 
aparcaments i esforços horitzontals deguts a glorietes, interseccions,… 
 
Per poder obtenir un dimensionament del ferm cal establir una tipologia de via urbana. En el 
nostre cas es tracta d’una via on l’activitat dominant és la residencial, que constitueix una sèrie 
de carrers connectors, on la seva amplada mitja està entre 6 i 20 metres. 
 
Obtenim la tipologia de via urbana ( que pot ésser V1, V2, V3, V4 o V5 ) en funció de la 
intensitat de tràfic. 
 
En el nostre àmbit d’estudi el número de vivendes a projectar són 34; ara bé cal considerar que 
els carrers que es construiran en aquest àmbit també donaran accessibilitat a vivendes 
existents i a altres que es puguin construir més endavant al voltant. 
 
Per estar al costat de la seguretat, s’ha estimat que el nombre de vehicles pesats que 
circularan rondarà a un màxim de 50 i el nombre d’habitatges serà de més de 200; tenint en 
compte que es preveu construir més vivendes a l’oest del sector projectat. Això ens permet 
catalogar la categoria de trànsit en V3 en funció de l’esmentat catàleg, tenint en compte també, 
la previsió del pas de camions en la fase construcció, per neteja i manteniment... 
 

 

13



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DEL TURÓ DELS TRES PINS A LLINARS DEL VALLÈS 

MEMÒRIA I ANNEXES  

 
La tipologia de via V3, correspon a aquella on el trànsit pesat és lleuger alt (que equival a la 
categoria de trànsit T41). 
 
 
Ferm 
Si finalment consultem a la última taula obtenim la secció de ferm: 
 

 
 
 
Es considera que tant les que utilitzen paviments de formigó o paviments de peces de formigó 
no són apropiades per tenir una execució més complicada que la de les altres seccions més 
utilitzades habitualment.  
 
Pel tipus de via V3 i pel tipus de paviment asfàltic (A), i per una explanada E1, 
obtenim com a possibles seccions les següents: 
 

- 3AC1: 20 cm de sub-base, 18 cm de grava-ciment i 8 cm d’asfalt. 
- 3AB1: 20 cm de sub-base, 20 cm de base i 8 cm d’asfalt. 
- 3AF1: 20 cm de sub-base, 16 cm de formigó i 6 cm d’asfalt. 
- 3AA1: 20 cm de sub-base, 10 cm d’asfalt i 6 cm d’asfalt. 
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També es consideren innecessàries les que utilitzen paviments asfàltics sobre formigó, ja que 
la secció de ferm s’executarà sobre una explanada E1 executada amb sòl de préstec, 
òptimament pensada per absorbir les càrregues de transit que circularan a la urbanització i, a 
més a més, els serveis a executar sota el paviment es troben a suficient profunditat i el formigó 
no es necessari.   
 
Per altra banda, les seccions de ferm flexible (asfalt) tenen la propietat d’adaptar-se als 
assentaments o deformacions del terreny. 
 
De les seccions proposades s’ha elegit aquella amb dues capes granulars perquè l’experiència 
ha demostrat que la durabilitat d’aquests és major que la de les seccions amb una única capa 
granular. Això es degut perquè tant el drenatge com el repartiment dels esforços a l’explanada 
és major en les seccions amb dues capes granulars. 
 
Per altra banda, la major economia de la secció que utilitza menor espessor de ferm és 
considerable. 
 
Per elegir el tipus de Mescla Bituminosa s’ha utilitzat la taula següent:  
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Per elegir el tipus de lligant hidrocarbonat s’ha elegit la fet ús de la següent taula: 
 

 
 
 
Així doncs, s’elegeix la secció 3AB1 de la següent manera: 
 
 
20 cm de sub-base tot-ú artificial ZA-40 
18 cm de base tot-ú artificial ZA-25 
10 cm d’asfalt: 6cm de mescla bituminosa AC22 bin B60/70 S (antiga S20) 
  4cm de mescla bituminosa AC16 surf B60/70 D (antiga D12) 
Amb el reg d’imprimació entre la base granular i l’asfalt i el reg d’adherència entre les dues 
capes d’asfalt. 
 
 
En les voreres s’aplicarà sobre l’esplanada E1, una capa de tot-ú natural de 20 cm d’espessor, 
a continuació vindrà una capa de 15 cm de formigó HM-20 i finalment al damunt de tot ja 
s’aplicarà el panot hidràulic que serà de tipus 20x20x4 cm de 9 pastilles, que és l’homologat a 
Llinars del Vallès. 
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ANNEX 3. XARXA DE CLAVEGUERAM 
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ANNEX 3. XARXA DE CLAVEGUERAM 
 
L’objectiu del projecte serà dotar al sector d’un sistema de recollida d’aigües de forma global. El 
sistema recollirà de manera unitària tant les aigües dels carrers i espai públic, com de les 
parcel·les. S’ha escollit el sistema unitari per poder abocar les aigües al tub existent al carrer de 
l’Empordà, on la xarxa també és unitària. 
 
La xarxa de clavegueram de Llinars del Vallès disposa d’un col·lector principal que discorre 
paral·lel al riu Mogent que absorbeix totes les aigües residuals del poble i desemboca a la 
EDAR de la Roca del Vallès. 
 
Així doncs, el sistema disposarà d’un únic col·lector, de manera que el mateix reculli tant les 
aigües de pluja com les aigües brutes. La xarxa segueix la rasant del carrer i no presenta 
fondàries importants. 
Les canonades són projectades de polietilè de doble capa amb interior llis i el diàmetre que hi 
consta és el nominal. 
Per a un correcte desguàs del sector, els elements principals del sistema són: 

- Canonades de polietilè amb junta tòrica 
- Canonades de polietilè en els embornals i escomeses privades. 
- Establir pous de registre i embornals per recollir les aigües 
- Establir drenatges en les àrees lliures. 

 
Cal tenir present que les canonades que evacuen les aigües residuals han de tenir una 
dimensió mínima estipulada en 400mm. 
El tub de clavegueram unitari existent al carrer Empordà és de diàmetre 400mm, així doncs el 
nou tub projectat haurà de tenir un diàmetre tant màxim com mínim de 400mm. 
 
Els càlculs realitzats venen condicionats bàsicament a l’adaptació d’una velocitat adequada de 
les aigües, de tal manera que no sigui prou minsa com perquè es produeixi sedimentació ni 
prou elevada com per suposar l’erosió de les canonades. 
Per obtenir una resposta adequada i al tractar-se de sistema unitari, s’ha partit de fixar una 
velocitat màxima de 3 m/s. Únicament, en el cas de pluges torrencials, i tenint en consideració 
que es tracta d’un fenomen puntual, poden ser admeses velocitats de fins a 6m/s. 
 
Tot seguit comprovem si el diàmetre 400mm és adequat: 
 
Pel càlcul de les canonades utilitzarem la fórmula de Manning: 

 
 
 
Amb relació als cabals generats, cal esmentar que el cabal punta d’aigües residuals 
domèstiques és de l’ordre de 200 litres/ habitant / dia, i es considera 4 habitants per vivenda. 
 
Si es considera que el nombre de vivendes són 34, la densitat d’habitants que resulta és:  
 
34 vivendes x 4 habitants / vivenda = 136 habitants 
 
Així que la dotació l / dia és de: 136 habitants x 200 litres / habitant / dia = 27.200 litres / dia 
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El cabal d’aigües residuals que es genera en el nostre àmbit d’estudi és: 
 
27.200 litres / dia = 27,2 m3 / dia 
 
Q = 27,2 m3 / dia = 0,00031 m3 / seg. 
 

 
 
 
Es comprova que el diàmetre de 400mm és molt més gran que el necessari, ja que la velocitat 
de càlcul està molt per sota de la velocitat màxima de 3 m/seg. 
 
A continuació passem a comprovar si el diàmetre 400mm és adequat per absorbir les aigües 
pluvials. 
 
 
Per obtenir el càlcul de la xarxa d’aigües pluvials utilitzarem el “Mètode Racional” que el que fa 
és transformar la pluja en escorrentia mitjançant la següent fórmula: 
 
 Qp C I S3,6 K 

 
 

Qp: cabal punta (m3/s) 
S: Superfície de la conca vessant al punt on es desitja conèixer el cabal (Km2) 
I: Intensitat de pluja (mm/h), a què correspon el màxim xàfec per un període de retorn donat (T) 
i per una durada corresponent al temps de concentració (tc) 
  

Tc= te + tr 
 

te: temps d’escorrentia 
tr: temps de recorregut 

 
C: coeficient d’escorrentia mitjà que correspon a la relació entre la quantitat de pluja i la 
quantitat d’aigua d’escorrentia a l’àrea (S) durant el temps de concentració. 
 
 
Per definir el valor de la Precipitació màxima en 24 hores (Pd) pel període de retorn considerat, 
s’han extrets els valors pluviomètrics de la publicació “Máximas Lluvias diarias en la España 
Peninsular” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pendent Diàmetre Qcalcul Qsp Qcalcul/ Qsp Vsp Vcalcul/Vsp Vcàlcul
(m) m3/seg m3/seg m/seg m/seg

CARRER A 0,05 0,4 0,00031 0,835 0,000 6,644 0,050 0,332
CARRER B 0,09 0,4 0,00031 1,153 0,000 9,177 0,071 0,652
CARRER C 0,01 0,4 0,00031 0,367 0,001 2,920 0,075 0,219
CARRER D 0,08 0,4 0,00031 1,073 0,000 8,540 0,048 0,410
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Localitzem Llinars del Vallès en el plànol: 

 

 

Estimem mitjançant les isolínies presentades el coeficient de variació Cv (línies vermelles) amb 

valors inferiors a la unitat i el valor mitjà de la màxima precipitació diària anual (línies morades). 

Cv = 0,45 i P = 70 mm / dia, en el nostre cas. 

Per al període de retorn desitjat T i el valor de C, s’obté el factor d’amplificació Kt mitjançant l’ús 

de la taula Kt / T. Per a l’estudi s’emprarà un T = 10 anys, que es el període de retorn usual en 

estudi de clavegueram urbà. 

En el nostre cas, s’obté un valor de Kt = 1,549 
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Es realitza el producte del factor d’amplificació Kt pel valor mig de la màxima precipitació diària 

anual, obtenint la precipitació diària màxima per al període de retorn desitjat T. 

Pd = Kt * P = 1,549 * 70 = 108,43 mm / dia 

 
El temps d’escorrentia (te) en zones residencials, es pot considerar de te= 10 minuts 
 
En el cas que ens ocupa considerarem que els xàfecs de durada igual o major que el temps de 
concentració donen a lloc a cabals constants en el punt de càlcul, per tant es dimensiona la 
conducció pel cabal produït per un xàfec de durada igual al temps de concentració: 

 
Tc= te + tr = 10 min + 0 = 10 minuts 
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Per tal de determinar la màxima intensitat de precipitació es proposa la fórmula: 
 

( )
( )

( )  11
24
P

 I 128
28

d 1,0

1,01,0

−
−

⋅=
CT

 

 
I Intensitat de precipitació  per a una durada efectiva de pluja D hores corresponent al 
període de retorn considerat. En mm/h. 
Pd Precipitació màxima en un dia 
D Durada efectiva de la pluja per la qual es vol calcular la intensitat I. (h) 
 
En aquest cas el temps de concentració serà igual a 10 minuts o el que és el mateix, 0,167 
hores. 
 
Així doncs, obtenim una I = 134,24 mm/h 
 
Per a poder aplicar el mètode racional ens falta trobar el valor de K. 
 
 

 
14Tc

Tc 1K 1,25

1,25

⋅
+

+=  

 
K : Coeficient d’uniformitat, segons Témez 
 
Així obtenim una K = 1,0076 
 
Els coeficients d’escorrentia per a diferents superfícies són els següents: 

- c= 0,8 en vials 
- c= 0,6 en superfícies parcel·lades 
- c= 0,3 en zones verdes 
 

El que realitzarem és calcular el coeficient d’escorrentia mitjà (Cm), que es determina com la 
suma de productes de les diferents superfícies pel seu coeficient, dividit per la superfície total 
de la conca. 
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Taula on s’especifica els càlculs per obtenir el diàmetre de les canonades d’aigües pluvials: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAM SUPERF C Qtram Qacum PENDENT DIAM MANNING Qsp Vsp Qacum/Qsp Vcal/Vsp Vcalcul
m2 m3/seg m3/seg m m/seg m3/seg m/seg m/seg

PR5.8A-PR5.7A 843 0,7 0,0222 0,022 0,03 0,4 0,007 0,632 5,029 0,035 0,642 3,229
PR9-PR8 1751 0,7 0,0461 0,046 0,07 0,4 0,007 1,001 7,967 0,046 0,354 2,820

PR5.7A.02-PR5.7A.01 1465 0,7 0,0385 0,039 0,01 0,4 0,007 0,346 2,753 0,111 0,764 2,103
PR5.7A-PR5.3A 4410 0,7 0,1160 0,177 0,01 0,4 0,007 0,457 3,642 0,386 0,759 2,764

PR8-PR5 7587 0,7 0,1995 0,246 0,07 0,4 0,007 1,031 8,212 0,238 0,570 4,681
PR5.3A-PR5 1887 0,7 0,0496 0,226 0,05 0,5 0,007 1,567 7,986 0,144 0,646 5,159
PR5.1B-PR5 636 0,7 0,0167 0,017 0,11 0,4 0,007 1,305 10,392 0,013 0,191 1,985

PR5-PR3 1717 0,7 0,0452 0,534 0,06 0,6 0,007 2,768 9,796 0,193 0,574 5,623
PR3-PR1 2166 0,7 0,0570 0,591 0,09 0,6 0,007 3,323 11,758 0,178 0,490 5,761
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S’observa que en el dimensionament de pluvials la xarxa de 400mm no serà suficient per 
evacuar les aigües de la pluja, així doncs es seguirà amb el criteri adoptat en el sector ja 
urbanitzat a l’est de l’àmbit que ens ocupa, on l’aigua de pluvials discorre de manera natural per 
sobre la rasant dels vials. 
 
Aprofitant la pendent de que disposen els carrers nous i els projectats, en cas d’una gran pluja 
torrencial, s’obligarà a l’aigua a discórrer pendent avall per sobre els carrers per acabar 
evacuant al torrent de Matavaques existent a l’Est del sector ja urbanitzat. 
Per aconseguir-ho, es projectarà la xarxa de la mateixa manera que l’existent aigües avall del 
nostre àmbit: 
 

- Disposició del mínim de reixes d’embornal per evitar que entri un excessiu cabal de 
pluvials a la xarxa i evitar que es saturi. 

 
 
Així doncs, ens veiem limitats a un diàmetre de 400mm per a la xarxa de clavegueram unitària, 
degut a la xarxa existem en la qual enllacem aigües avall, però amb la disposició d’un nombre 
mínim d’embornals; sense anular els que s’ubicaran en les interseccions de carrers i cada 80 
metres com a màxim en els carrers amb més pendent i cada 30 metres en els carrers amb 
menys pendent; s’evitarà que la xarxa entri en estat crític. 
 
S’ha dividit els trams per carrers tenint en consideració els pous de registre: 
 
Per a la xarxa unitària d’aigües pluvials i residuals s’ha considerat necessaris els següents 
pous de registre: 

- Carrer A: PR5.8A, PR5.7A, PR5.6A, PR5.5A, PR5.4A, PR5.3A 
- Carrer B: PR9, PR8, PR7, PR6, PR5, PR4, PR3, PR2, PR1 
- Carrer C: PR5.7A.02, PR5.7A.01 
- Carrer D: PR5.2A, PR5.1A, PR5.1B 

 
Aquests pous de registre s’han projectat en els punts on es considerava oportú, ja que o hi ha 
un canvi d’alineació o bé es col·loca cada 40 metres aproximadament. 
 
La projecció dels embornals s’ha realitzat considerant que es poden executar amb una 
separació màxima de 80 metres en vials amb pendents majors a l’1%. 
 
Els vials del present projecte tenen el pendent mínim d’1% així que aquesta teoria es podria 
aplicar a tots el carrers, però per una millor seguretat s’ubicaran de la següent manera: 
 
 - Carrer A: 7 embornals 

- Carrer B: 7 embornals 
- Carrer C: 4 embornals 
- Carrer D: 5 embornals 
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ANNEX 4. XARXA D’AIGUA POTABLE 
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ANNEX 4. XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
Es té per objecte dotar a les diferents parcel·les del sector d’un servei d’aigua potable. 
 
En el moment actual, aquest sector no disposa de cap infraestructura hidràulica, ara bé en el 
seu entorn sí que existeix ja una xarxa d’aigua potable.  
Així doncs, s’ha projectat en base a l’actual xarxa municipal que és abastada per un dipòsit 
ubicat al turó del Fou, al nord oest de la població. 
 
L’objectiu és el d’enllaçar les noves canonades projectades, amb les existents en els punts 
següents: 

- Final tram carrer Ausona. 
- Creuament entre carrer Nuria, carrer Alp i carrer D. 

 
 
Es projecta una xarxa el màxim mallada possible, obtenint el màxim de circuits tancats, de tal 
manera que l’aigua no necessàriament ha de tenir la mateixa direcció. 
 
Alguns dels avantatges d’aquest tipus de sistema de xarxa mallada són els següents: 
 

- Llibertat de circulació de l’aigua 
- Millor repartiment de la pressió disponible 
- Major seguretat en la distribució en el cas d’avaria. 
 

Totes les canonades que es projecten per a la xarxa d’aigua potable són de polietilè. 
 
Cal tenir present que una vegada instal·lades totes les canonades cal realitzar una sèrie de 
proves per verificar el correcte funcionament de la xarxa. Entre elles, cal destacar les proves de 
pressió i d’estanqueïtat. 
 
En el moment de realitzar la prova de pressió cal tenir present que: 
 

- La diferència de pressió entre punts no superiors a una longitud de 500 metres no 
excedirà al 10 % 

- Abans d’iniciar la prova cal comprovar que estan col·locats tots els accessoris 
necessaris. A més caldrà que la rasa estigui parcialment omplerta de terres, deixant veure les 
juntes entre canonades. 

- Cal que en els punts alts es col·loqui una aixeta per tal de poder expulsar l’aire, ja que 
es donarà entrada de l’aigua per la part baixa i s’expulsarà l’aire per tal de què tota la canonada 
quedi plena d’aigua. 

- La bomba es col·loca en el punt més baix de la xarxa. 
- En el moment de realitzar la prova de pressió, aquesta es farà lentament per tal de 

què la pressió no superi el llindar de 1 kg/cm2 per minut. 
- Una vegada assolida la pressió establerta, s’esperarà durant 30 minuts per tal de 

comprovar que la pèrdua de pressió no és superior al següent valor: 
 
Pèrdua de pressió < p5 
 

On p és la pressió de prova en rasa. 
 
En la realització de la prova d’estanqueïtat cal considerar els següents aspectes: 
 

- La pèrdua es defineix com la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de 
canonada en prova, per tal de què es mantingui la pressió de prova, una vegada ja s’ha omplert 
la canonada d’aigua i s’ha expulsat l’aire. 

- La durada d’aquesta prova serà de dues hores i la pèrdua durant aquest temps ha de 
ser inferior al valor V, on: 
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Les conduccions que s’instal·laran en la urbanització seran de polietilè de 10 atm de pressió 
nominal. 
Els tubs tindran un diàmetre de 63 mm, i es col·locaran en els llocs oportuns els hidrants, 
vàlvules i ventoses. 
A banda, s’adopten vàlvules de comporta al principi de cada tram per tal de poder aïllar-lo en el 
cas d’averia. 
 
S’han previst les juntes, cons de reducció, colzes, “T” i brides cegues necessàries per al bon 
funcionament de la xarxa. 
 
També s’instal·laran hidrants. 
 
Per obtenir el cabal d’aigua potable que és necessari en l’àmbit d’actuació s’ha seguit el que es 
prescriu en les recomanacions per a la redacció de projectes de sanejament. 
 
Les característiques del nostre sector són les següents: 

Nº de vivendes = 200 
Superfície total del sector = 29187,96 m2 = 2,92 Ha 
M2 de zona verda = 2849,68 m2 = 0,285 Ha 

 Factor punta = 2,6 
 
Estimació del consum: 

Consum per habitant = 200 l /hab/dia considerant 4 habitants per vivenda 
Consum zona verda = 0,1 l /s/ Ha 
10 % de pèrdues pel sistema de serveis municipals 

 
Amb aquestes dades de partida obtenim els següents càlculs: 
 

 
 
Així que tenim que el cabal punta és de 1,18 l/seg: 
 
 
 1,18	 11 11000 0,00118  

 
Per tal d’establir un correcte dimensionament de la conducció d’aigua potable, partirem d’una 
velocitat de l’aigua de 0,65 m/s.  
Cal tenir en consideració que una velocitat elevada de l’aigua, permet reduir el diàmetre de la 
canonada, però alhora incrementa les pèrdues de càrrega; per això molts autors consideren 
que el valor òptim de la velocitat de l’aigua és 0,65 m/s. 
 
 

 Tipologia   Densitat (hab o Ha)   Dotació l/dia   Dotació l/s   Cabal mig l/seg   Cabal punta l/seg  
 Residencial  119,00 35700,00 0,41 0,41 1,07
 Zona verda  0,00
 10 % pèrdues     0,04 0,11

35700,00 0,41 0,45 1,18 Totals  
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A partir d’aquestes dades obtenim: 
 
 

 
 0,001180,65 0,00182  

 
 

 
 0,00182 0,024  

 
 ∅ 2 0,048 48  

 
 
Així que obtenim que el diàmetre adequat de la canonada d’aigua potable és de DN 63 mm 
(diàmetre interior = 51,4mm), de 10 bars de pressió. 
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ANNEX 5.  XARXA DE REG 
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ANNEX 5.  XARXA DE REG 
Es preveu el reg automatitzat de l’arbrat present als carrers; consistent en una xarxa amb 
goters per a escocells continus. 
 
Tot l’arbrat es regarà amb sistema de goters. En cada arbre es col·locarà una anella de 1,00 m 
de diàmetre de reg per degoteig amb tub de polietilè de 4 bar de 16 mm de diàmetre amb 
goters interlínia cada 30 cm integrats dins del tub i autocompensats, amb protecció de tub de 
PE corrugat drenant de 80 mm de diàmetre. 
 
La xarxa de reg estarà dotada de: 
• Un comptador. 
• Electrovàlvules (una per a cada línia de reg). 
 
Es procedirà a donar escomesa a la xarxa de reg a partir de la xarxa d’aigua potable. 
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ANNEX 6.  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
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ANNEX 6.  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
En aquest annex es vol descriure les obres necessàries per tal de dotar a tota la futura 
urbanització del sistema de telefonia i telecomunicacions. 
 
Per desenvolupar aquesta xarxa s’ha partit de l’actual xarxa existent que passa pel carrer de 
Joaquim Costa. 
 
L’esquema projectat consta d’una xarxa general troncal soterrada a través d’una rasa, formada 
per dues canonades de PVC de 110 mm de diàmetre, que travessa de Nord a Sud al sector. 
D’aquesta línia general es serveix a les caixes de distribució amb una xarxa d’accés formada 
per dues canonades de 63mm. 
Finalment, des d’aquestes caixes, surten canonades de distribució particularitzada segons dos 
canonades de 63 mm de diàmetre en caixes de tipus M 40x40 cm (de telefonia) que donen 
servei a les futures parcel·les. 
 
En el moment de realitzar la distribució particular de les escomeses, s’ha creat una xarxa de 
manera que quedi tot l’àmbit dotat d’escomeses, per a qualsevol futura distribució que es faci 
de les parcel·les. 
 
La instal·lació de les arquetes es realitzarà sempre en la vorera, mai en la zona de trànsit 
rodat. 
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ANNEX 7. XARXA D’ELECTRIFICACIÓ 
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ANNEX 7. XARXA D’ELECTRIFICACIÓ 
El projecte preveu l’enderroc de la línia de baixa tensió existent a l’oest del sector. 
S’implantarà una nova estació transformadora de baixa tensió al carrer C i proveïda per la ET 
de mitja tensió existent entre els carrers Ausona i Molina. A partir de la nova ET de BT 
s’executarà la xarxa de baixa tensió que abastarà la zona. 
 
Es preveu que l’estació transformadora tingui accés directe des del vial públic. 
 
S’inclou l’execució de rases per vorera i per calçada, l’estesa de cables fins a la caixa 
d’escomesa i l’execució completa de la caixa de companyia encastada en el mur de la parcel·la 
o en armari normalitzat en tals casos en que la tanca de la parcel·la no sigui d’obra. 
 
Les obres inclouen també l’execució de la caixa de comptadors (també emportada al mur de la 
parcel·la) i la corresponent connexió a la xarxa. 
 
Totes les obres d’electrificació s’hauran d’executar amb materials i prescripcions tècniques 
habituals de la companyia corresponent. 
 
Per dur a terme els càlculs de les línies elèctriques s’ha utilitzat el programa DMelect que ha 
permès dimensionar la xarxa elèctrica: 
 
 
-Línia d’unió entre ET Mitja Tensió existent i nova ET baixa tensió: 

 
3 cables x 95 mm2 Cu de (112m) 
Tub: 150 mm2 diàmetre interior (112m) 

 
 
 
-Línia d’unió entre nova ET baixa tensió i nou Quadre Enllumenat Públic: 

 
4 cables x 10 mm2 Cu de (110m) 
Tub: 140 mm2 diàmetre interior (110m) 

 
 
 
-Línies de Baixa Tensió de nova ET de BT a escomeses vivendes: 
 

Secció (mm²)  Metall  Desigació   Total(m)  
10   Cu  XLPE 0.6/1 kV   297 
16   Cu  XLPE 0.6/1 kV   925 
25   Cu  XLPE 0.6/1 kV   493 
35   Cu  XLPE 0.6/1 kV   1530 
50   Cu  XLPE 0.6/1 kV   471 
70   Cu  XLPE 0.6/1 kV   450 
95   Cu  XLPE 0.6/1 kV   54 

 
Tub: Tub: 140 mm2 diàmetre interior (1055m) 
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S’ha calculat la xarxa perquè cada vivenda tingui una potència contractada de 10 Kw 
(electrificació elevada). 
 
La previsió de càrregues per al subministrament a les parcel·les s’ha considerat elevada, ja que 
segons el reglament de Baixa Tensió, es tracta d’habitatges amb un ús superior a la bàsica ja 
que es preveu que inclouran: 
 
• Calefacció 
• Condicionament d’aire 
• Superficies superiors a 160 metres quadrats 
• Qualsevol combinació dels casos anteriors 
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ANNEX 8. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
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ANNEX 8. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
Per tal de poder establir una xarxa d’enllumenat públic a la nostra zona d’estudi, s’ha utilitzat el 
programa de càlcul de l’empresa Carandini S.A. aquest programa estableix la matriu de punts 
de cadascuna de les lluminàries i en calcula les seccions de les línies. 
La nostra xarxa d’enllumenat públic, consta dos tipus de lluminàries. 
 
Un dels tipus serà per il·luminar les calçades de carrers convencionals. Aquestes seràn 
lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió de 150 W de VSAP, model QSR-5 de Carandini (o 
similar), col·locades a portell sobre columnes de 8 metres d’alçada i separades de l’ordre de 
50m. 
 
Per il·luminar el carrer semipeatonal s’utilitzaran  lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió de 
70 W de VSAP, model PRQ-104 de Carandini (o similar), col·locades unilateralment sobre 
columnes cilíndriques de 5 metres d’alçada, i separades de l’ordre de 15 a 18 metres.  
 
 
Els cables d’enllumenat aniran coberts per tubs de PVC de diàmetre 80mm per una millor 
protecció contra el deteriorament. 
 
S’ha escollit el sistema d’encesa mitjançant reductor de flux per permetre que a mitja nit hi hagi 
menys flux lluminós a cada punt de llum, perquè així l’energia elèctrica consumida sigui menor. 
 
En total hi haurà 3 línies diferents, i cada línia tindrà un determinat nombre de punts de llum: 
 Línia 1 (color verd): 10 punts de llum de 150 W = 1500 W 

Línia 2 (color blau): 9 punts de llum de 150W = 1350 W 
Línia 3 (color vermell): 6 punts de llum de 150 W i 2 punts de llum de 75 W= 1040 W 

 
Total potència del Q.E.P. = 3890 W 
 
Així que la potència màxima admissible a instal·lar és de 3,89 Kw. 
 
Els principals elements de la instal·lació seran: 

-Conductors: Els conductors seran del tipus VV0,6/1KV segons UNE i la seva secció 
mínima permesa serà de 6mm2. 
 
-Canalitzacions: les línies seran soterrades en tub de PVC corrugat de 80mm de 
diàmetre. La fondària mínima de la instal·lació serà de 60cm 
Els passos sota la calçada es realitzaran en tubs rígids de fibrociment i aniran a una 
fondària mínima de 80cm 
 
-Suports: els suports seran columnes de xapa d’acer galvanitzada de 4mm de gruix i 9 
m d’alçada o 5m segons correspongui. Totes les columnes portaran la seva 
corresponent placa d’ancoratge que quedarà fixada a la fonamentació de la farola 
mitjançant quatre cargols galvanitzats. 
 
-Lluminàries: Seran làmpades tipus Vsap de 150 W i Vsap de 75 W. En tots els casos 
les lluminàries a instal·lar compliran la llei 6/2001 de 31 de maig en relació a l’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn 
 
-Quadre d’enllumenat públic: El quadre elèctric serà com els que s’utilitzen de forma 
normalitzada a l’Ajuntament de Llinars del Vallès ( ARI-20RLLIRS ), estarà dins un 
armari d’acer inoxidable de 1410 x 1260 x 400 mm previst per a 4 ó 6 línies elèctriques, 
i inclourà estabilitzador-reductor estàtic de tensió, regulador urbilux.  
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-Comandament: El quadre de comandament serà automàtic per cèl·lula o rellotge 
astronòmic i electrònic programable. A banda es disposarà un interruptor manual de 
tres posicions per poder efectuar els posteriors manteniments. Inclourà, també un equip 
de re connexió automàtica general per a evitar desconnexions intempestives 
 
-Protecció contra sobreintensitats i curt circuits: Cada lluminària portarà la seva pròpia 
protecció mitjançant fusibles calibrats a la fase i al neutre. L’origen de cada línia es 
protegirà amb interruptors automàtics. 
 
-Instal·lació de terres: a banda de la protecció a cada punt de llum, s’instal·larà una 
placa de terra a cada punt de llum i al quadre per tal de crear una presa de terra unint 
totes les plaques mitjançant cable de coure nu de 35mm2 de secció. Aquest cable anirà 
soterrat directament a terra, és a dir, fora de canalització de PVC i a una profunditat de 
60cm. 

 
 
 
Càlcul de les línies d’enllumenat públic: 
 
La secció dels conductors es determinarà de tal manera que la caiguda de tensió entre l’origen 
de la instal·lació i qualsevol punt sigui més petita del 3%, o sigui, inferior a 11v. (segons 
reglament) 
A banda també tindrem en consideració que la secció mínima sigui 6mm2. 
 
La potència a considerar en cada punt de llum serà la resultant de multiplicar per 1,8 la 
potència en vats dels llums. 
 
Per determinar les intensitats màximes admissibles es tindrà en consideració la Instrucció MI 
BT 007. 
 
Per realitzar els diferents càlculs utilitzarem les següents expressions: 
 

 
 
En el quadre de comandament tenim una tensió de 380/220V. 
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A continuació estudiem les pèrdues de tensió en cadascuna de les línies considerades: 
 

línia 1 

 
 
 
línia 2 

 
línia 3 

 
 
 
 
Així que determinem que la secció del cable d’enllumenat és de 3 conductors de 6mm2. 
 

TRAM POTÈNCIA POTÈNCIA LONGIDUD INTENSITAT SECCIÓ
 (W)  (VA)  (m)  (A)  (mm2) PARCIAL TOTAL

10-9 150 270 54,34 0,414366222 6 0,104464286 0,104464286
9-8 300 540 53,97 0,828732444 6 0,207505981 0,311970267
8-7 450 810 30,24 1,243098666 6 0,174401914 0,48637218
7-6 600 1080 49,87 1,657464888 6 0,383484279 0,869856459
6-5 750 1350 86,9 2,07183111 6 0,835291353 1,705147813
5-4 900 1620 54 2,486197331 6 0,622863978 2,328011791
4-3 1050 1890 54,25 2,900563553 6 0,730038876 3,058050666
3-2 1200 2160 15,65 3,314929775 6 0,240686945 3,298737611
2-1 1350 2430 52,59 3,729295997 6 0,909900461 4,208638072

1-QEP 1500 2700 45,87 4,143662219 6 0,88181391 5,090451982
TOTAL 1500 497,68 4,143662219

CAIGUDA DE TENSIÓ

TRAM POTÈNCIA POTÈNCIA LONGIDUD INTENSITAT SECCIÓ
 (W)  (VA)  (m)  (A)  (mm2) PARCIAL TOTAL

19-18 150 270 50,44 0,414366222 6 0,096966849 0,096966849
18-17 300 540 49,78 0,828732444 6 0,191396104 0,288362953
17-16 450 810 51,1 1,243098666 6 0,294706938 0,583069891
16-15 600 1080 12,65 1,657464888 6 0,097274436 0,680344327
15-14 750 1350 52,2 2,07183111 6 0,501751538 1,182095865
14-13 900 1620 52,29 2,486197331 6 0,603139952 1,785235817
13-12 1050 1890 40,01 2,900563553 6 0,538412081 2,323647898
12-11 1200 2160 63,36 3,314929775 6 0,97443609 3,298083988

11-QEP 1350 2430 45,62 3,729295997 6 0,789307075 4,087391063
TOTAL 1350 417,45 3,729295997

CAIGUDA DE TENSIÓ

TRAM POTÈNCIA POTÈNCIA LONGIDUD INTENSITAT SECCIÓ
 (W)  (VA)  (m)  (A)  (mm2) PARCIAL TOTAL

27-26 150 270 54 0,414366222 6 0,103810663 0,103810663
26-25 300 540 68,25 0,828732444 6 0,262410287 0,36622095
25-24 450 810 32,43 1,243098666 6 0,187032211 0,553253161
24-23 600 1080 41,43 1,657464888 6 0,31858339 0,871836552
23-22 750 1350 50,87 2,07183111 6 0,488967447 1,360803999
22-21 900 1620 67,3 2,486197331 6 0,776273069 2,137077068
21-20 970 1746 15,08 2,679568235 6 0,187469241 2,324546309

20-QEP 1040 1872 7,64 2,872939139 6 0,101831852 2,426378161
TOTAL 1040 337 2,872939139

CAIGUDA DE TENSIÓ
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ANNEX 9.  XARXA DE GAS 
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ANNEX 9.  XARXA DE GAS 
És necessari dotar el sector amb una xarxa general de gas. 
El projecte té per objecte realitzar la distribució partint de la connexió a la xarxa existent al 
creuament entre els carrers Ausona i Puigcerdà. 
 
Els principals elements que configuren aquesta xarxa són: 

- canonades de polietilè de diàmetre 40 mm. 
- Vàlvules de seccionament 
- Vàlvules d’escomesa 
- Pericons 
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ANNEX 10.  MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA 
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ANNEX 10.  MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA 
 
Tot seguit es passa a parlar del mobiliari urbà que es disposarà en el nostre àmbit d’estudi: 
 
1.- Bancs: 
En el creuament entre els carrers A i C s’instal·larà un banc amb acabat pulit i hidrofugat de 
2,40 metres de longitud. 
Per altra banda, en el creuament entre els carrers A i D, se n’instal·laran dos més i cinc cubs 
amb les mateixes característiques però de 60cm de longitud. 
 
 
 
2.- Papereres: 
 

En tot l’àmbit s’aniran disposant papereres trabucables de 37 cm de diàmetre. 
 
 
 
3.- Tanca 
 S’ubicarà una tanca a simple torsió vorejant l’escola Ginebró en tot el perímetre on 
delimita amb el sector a urbanitzar. 
 
 
 
4.- Jardineria 
 
En relació a la jardineria, es plantaran els següents arbres: 
 

- En el carrer C es plantaran 9 unitats de Pyrus caleryana 
- En el carrer D es plantaran 14 unitats de Pyrus caleryana. 
- En el creuament entre el carrer A i el carrer D es plantaran 5 unitats de Betula 
pendula. 
- En el tram per a vianants projectat entre el carrer B i el carrer Ausona es plantaran 4 
unitats de Betula pendula 
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ANNEX 11. SENYALITZACIÓ 
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ANNEX 11. SENYALITZACIÓ 
En aquest annex es detalla els diferents tipus de senyalització horitzontal i vertical que s’aplica 
a l’àmbit d’estudi: 
 
Senyalització horitzontal: 

 
- Pintat de faixa contínua de 40 cm de gruix per les zones de passos de vianants que 

hi ha en tot l’àmbit de la urbanització. 
En total es representen 12 passos de vianants, la distribució del qual és la següent: 

Carrer A: 3 passos de vianants 
Carrer B: 4 passos de vianants 
Carrer C: 2 passos de vianants 
Carrer D: 3 passos de vianants 

 
 
 
 

- Pintat de faixa contínua de 40 cm de gruix com a línia de detenció en les zones on 
hi ha representades una senyal de pas de vianants o un STOP. 
 

 
 

- Pintat de faixa discontínua de 40 cm de gruix com a línia de detenció en les zones on 
hi ha representades una senyal de cedir el pas. 
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- Pintat de faixa discontínua de 10 cm de gruix per tal de separar els dos sentits de 
circulació en un mateix carril. Present a tots els carrers projectats. 
 

 
 
 

- Pintat de faixes superficials consistents en senyals de cedir el pas. 
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Senyalització vertical: 

-Senyal de prioritat R-1 de cedir el pas. 
Es col·loca senyals de cedir el pas en els següents carrers: 

Carrer A: 1 senyal 
Carrer D: 1 senyal 

 
 
 
 

-Senyal d’indicació S-13 de pas de vianants. 
Es col·loquen senyals de pas de vianants en els següents carrers: 

Carrer A: 4 senyals 
Carrer B: 5 senyals 
Carrer C: 2 senyals 
Carrer D: 4 senyals 
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ANNEX 12. AFECTACIONS DE PROPIETATS 
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ANNEX 12. AFECTACIONS DE PROPIETATS 
 
Dins de l’àmbit d’estudi, no hi ha previst realitzar cap tipus d’expropiació. 
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ANNEX 13. GESTIÓ DE RESIDUS 
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ANNEX 13. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Serà necessari fressar el paviment existent als carrers Joaquim Costa, Ausona, Núria i 
Empordà pel que fa a la necessitat de definir uns bons contactes entre la nova urbanització i el 
viari existent.  
També serà necessari enderrocar parcialment el paviment existent al carrer Empordà entre la 
nova zona a urbanitzar i el carrer Tosses, per haver d’executar el clavegueram que ha d’arribar 
fins al creuament del carrer Tosses i el carrer Empordà, per poder connectar amb la xarxa 
existent. 
 
Caldrà desmuntar les línies aèries existents incompatibles amb la nova ordenació, de telefonia i 
d’electricitat. 
 
Aquest annex intenta justificar el compliment del Decret 201/1994, que regula els enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
 
El Decret 201/1994 del 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
és el que defineix el nou model de gestió de les runes, garantint que el rebuig d’aquells 
materials no aprofitables seran dipositats de forma controlada en instal·lacions degudament 
preparades. 
 
El Decret estableix que el promotor/constructor de l’obra, en el moment de presentar la 
sol·licitud de la llicència urbanística per a l’enderrocament, haurà d’acompanyar el projecte 
tècnic d’execució amb una memòria de gestió dels residus. 
 
En aquesta memòria a presentar, s’avalua el volum i característiques de les runes que es 
generaran a l’obra. També cal especificar el centre de gestió autoritzat on es portaran els 
residus i si s’escau les operacions de destriament o recollida selectiva. 
 
En aquest cas el gestor dels residus serà autoritzat per la Generalitat de Catalunya. 
 
El procés a seguir en la gestió dels residus és el següent: 
 

1.- S’intentarà aprofitar aquells elements que ho siguin per a la construcció, evitant en 
tot moment que puguin ésser eliminats de forma incontrolada. 
Els rebuigs seran portats a l’abocador controlat de runes per tal de què siguin tractats de forma 
adequada i evitar així que arribin a ser perjudicials per la naturalesa o el paisatge. 

 
2.- S’ha de garantir que durant les operacions de gestió es compleixin les disposicions 

del Decret 201/1994. 
En el moment d’iniciar-se les obres d’enderroc es farà una selecció dels elements aprofitables. 
 
Així cal tenir en consideració els residus que es generin durant el procés d’urbanització. 
 
Els residus més destacats que són originats en una urbanització són els següents: 

- Elements de PVC: canonades d’aigua a substituir 
- Elements metàl·lics 
-Elements de formigó: vorades de formigó prefabricades, canonades de clavegueres en 

mal estat,... 
- Elements de fusta 
- Paviments: asfàltics, lloses, formigó,... 
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ANNEX 14 . CONTROL DE QUALITAT EXIGIT A LES OBRES 
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ANNEX 14 . CONTROL DE QUALITAT EXIGIT A LES OBRES 
 
Es necessari realitzar un programa de control de qualitat de les diferents partides d’obra que 
componen el present projecte. S’ha considerat oportú aplicar els següents paràmetres: 
 
 
MOVIMENTS DE TERRES: 
 

- Límits d’Atterberg (límit líquid i plàstic) segons la norma NLT105/72 
- Anàlisis granulomètric per garbellament segons la norma NLT 102/72 
- Contingut de matèria orgànica 
- Próctor modificat segons la NLT 108/72 
- Inflament de Lambe segons la NLT 114/75 
- Assaig C.B.R. segons la NLT 111/78 
- Compactació explanada: Densitat i humitat in situ (mètode nuclear) 

 
 
ENCINTATS: 
 

Sèrie de 4 provetes cilíndriques amb determinació de: 
- Consistència 
- Curat 
- Refrendat 
- Ruptura a compressió 

 
 
RIGOLES: 
 

Definició, classificació, característiques geomètriques segons UNE 127-001/90 
- Absorció d’aigua segons UNE 127-001/90 
- Resistència al gel segons UNE 127-004/90 
- Resistència al desgast segons UNE 127-005/90 
- Resistència a flexió segons UNE 127-009/90 

 
 
 
IMPLANTACIÓ DE SERVEIS: 
 

- Proves de pressió i estanquitat de les canonades 
- Resistència a la flexió transversal 
- Durant la compactació de les rases es realitzarà assaig de densitats i humitats in situ. 

 
 
PAVIMENTACIÓ DE VORERES: 
 

Sèrie de 4 provetes cilíndriques amb determinació de: 
- Consistència 
- Curat 
- Refrendat 
- Ruptura a compressió 

 
 
PAVIMENTACIÓ DE LA CALÇADA: 
 

Per a la sub-base i base es tindrà en consideració els següents controls: 
- Densitat in situ 
- Humitats in situ 
- Granulometria 
- Límits d’Atterberg 

55



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DEL TURÓ DELS TRES PINS A LLINARS DEL VALLÈS 

MEMÒRIA I ANNEXES  

- Equivalent de sorra 
- Pròctor modificat 
- Qualitat “ Los Angeles” 

 
Per a les mescles asfàltiques es consideren oportuns els següents controls: 

- Granulometria 
- Qualitat “ Los Angeles” 
- Coeficient de poliment accelerat (per a la capa de trànsit) 
- Forma dels àrids 
- Adhesivitat 
- Fiabilitat 
- Equivalent de sorra 
- Marshall 
- Immersió-compressió 
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ANNEX 15. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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ANNEX 15. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
-MEMÒRIA: 
Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les 
previsions, respecte la prevenció de risc d’accidents i malalties professionals, així com els 
derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions 
preceptives Salut i Benestar dels treballadors. 
 
Descripció de l’obra i situació: 
Es tracta de realitzar una urbanització a Llinars del Vallès. L’obra d’urbanització consisteix en el 
moviment de terres i pavimentació dels nous vials projectats, la implantació dels serveis de 
clavegueram, xarxa d’aigua i reg, enllumenat públic, xarxa de telefonia, xarxa de gas i 
l’enjardinament. 
 
Pressupost, termini d’execució i mà d’obra: 
El pressupost d’execució material de Seguretat i Salut de l’obra ascendeix a la quantitat de 
22.964,90 € (vint-i-dos mil nou-cents seixanta-quatre euros amb noranta cèntims). 
 
El termini d’execució és de 7 mesos i mig. (el temps que dura el total de l’obra).  
 
Es preveu un màxim de 15 persones treballant a l’obra. 
 
Unitats constructives que composen l’obra: 
- Esbrossada del terreny. 
- Moviment de terres. 
- Pavimentació. 
- Instal·lació de xarxes de serveis (clavegueram, aigua potable i reg, enllumenat, 
telefonia i gas). 
- Senyalització horitzontal i vertical 
- Equipament i mobiliari urbà 
 
Riscs d’accidents: 
A l’esbrossada i en el moviment de terres, els riscs que hi ha són: 
- Atropellaments per maquinària i vehicles 
- Atrapaments 
- Col·lisions i bolcades 
- Caigudes a diferent nivell 
- Esllavissaments 
- Pols 
- Soroll 
- Irrupció d’aigua 
 
En la pavimentació: 
- Atropellaments per maquinària i vehicles 
- Atrapaments per maquinària i vehicles 
- Col·lisions i bolcades 
 
Per la utilització de productes bituminosos: 
- Esquitxades 
- Pols 
- Soroll 
 
A les xarxes de serveis: 
- Atropellaments per maquinària i vehicles 
- Atrapaments a les rases 
- Col·lisions i bolcades 
- Caigudes 
- Ferides a peus i mans 
- Pols 
- Soroll 
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Als acabaments i senyalització: 
- Atropellaments per maquinària i vehicles 
- Atrapaments 
- Col·lisions i bolcades 
- Caigudes d’alçada 
- Caiguda d’objectes 
- Talls i cops 
 
Riscs elèctrics: 
- Interferències amb línies elèctriques 
- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils,... que s’utilitzen o produeixen electricitat 
a l’obra 
 
Risc d’incendi: 
- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 
 
Risc de danys a tercers: 
- Degut als enllaços amb carrers existents, hi haurà risc fonamentalment per a la circulació de 
vehicles 
- Circulació dels vehicles de transport, tant de terres com d’altres materials, per 
carreteres públiques 
 
Prevenció de risc professional: 
 
Proteccions individuals: 
- Cascos, per a totes les persones que participin a l’obra, incloses visites 
- Guants d’ús general 
- Guants de soldador 
- Guants aïllants de l’electricitat 
- Botes d’aigua 
- Botes de seguretat de lona 
- Botes de seguretat de cuir 
- Botes aïllants de l’electricitat 
- Granotes de treball 
- Ulleres contra impactes i antipols 
- Pantalla de soldador 
- Caretes antipols 
- Protectors auditius 
- Cinturó de seguretat de subjecció 
- Roba reflectant 
 
Proteccions col·lectives: 
- Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 
- Tanques de limitació i protecció 
- Senyals de trànsit 
- Senyals de seguretat 
- Cinta de balisament 
- Límits de desplaçament de vehicles 
- Balisament lluminós 
- Extintors 
- Interruptors diferencials 
- Preses de terres 
- Regs 
 
Formació: 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els 
riscs que aquests puguin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer 
servir. 
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Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera 
que totes les obres disposin d’algun socorrista. 
S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal de l’obra.  
 
Medicina preventiva i primers auxilis: 
Es disposarà d’una farmaciola, que tingui el material especificat a l’Ordenança General de 
Seguretat i Salut en el Treball. 
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que 
es repetirà en el període d’un any. 
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres mèdics ( serveis propis, 
mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris,...) on s’han de portar els accidentats per 
al més ràpid i efectiu tractament. 
És molt convenient disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres per emergències, ambulàncies, taxis,... per garantir un ràpid transport dels 
possibles accidentats als centres d’assistència. 
 
Danys a tercers: 
Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de l’àmbit de les obres amb els 
carrers, camins que existeixen al seu entorn, adoptant les mesures de seguretat que cada cas 
requereix. 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, prohibint-ne el pas a tota persona aliena, i es 
col·locaran, en el seu cas, els tancaments necessaris. 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau i seients i calefacció. 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa d’aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un W.C. per a cada vint-i-cinc treballadors. 
S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors, per garantir la seva potabilitat, si no 
prové de la xarxa d’abasteixement del poble. 
El menjador tindrà taules i seients, escalfa menjars i un contenidor per a deixalles. 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals hi haurà un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
Pla de Seguretat i Salut: 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest estudi als 
seus mitjans i mètodes d’execució. 
Aquest Pla amb el corresponen informe del coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució 
de l’obra, haurà de ser aprovat per l’administració adjudicatària de l’obra. 
Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció 
Facultativa. 
 
 
Llinars del Vallès, Febrer 2011 

 
 
 

Elena Capdevila Fornell 
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-PLÀNOLS 
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-PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT: 
 
Disposicions legals d’aplicació: 
 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
 
- Estatut dels Treballadors 
 
- Reglament de Seguretat i Higiene en la indústria de la construcció (BOE 15/6/52) 
 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (BOE 5, 7, 8 i 9/9/70) 
 
- Real Decret 486/1997, 14 d’Abril, en el qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 
 
- Real Decret 614/2001, del 8 de Juny: Disposicions mínimes per a la protecció de seguretat i 
salut dels treballadors davant de riscs elèctrics. 
 
- Ordre del 12 de Gener 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de 
la construcció. 
 
- Ordre del 16 de Desembre 1987, per la qual s’estableixen nou models per la notificació 
d’accidents de treball. A més a més, és donen les instruccions per la seva complementació i 
tramitació. 
 
- Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995) 
 
- Real Decret 773/1997, del 30 de Maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
 
- Real Decret 1215/1997, del 18 de Juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització dels equips de protecció col·lectiva per part dels treballadors. 
 
- Real Decret 1627/1997, del 24 d’Octubre, en el qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
- Real Decret 1316/1989, del 27 d’Octubre, sobre la protecció dels treballadors davant els riscs 
derivats de l’exposició al soroll, durant el treball. 
 
- Homologació dels mitjans de protecció individuals dels treballadors. 
 
- Instruccions tècniques complementàries 
  
- Resolució del 4 de Novembre de 1988, en el qual s’estableix un certificat sobre el compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a les línies elèctriques. 
 
- Reglament de línies elèctriques 
 
- Real Decret 212/2002, del 22 de Febrer, en el qual es regules les emissions sonores a 
l’entorn, degut a l’ús de determinades màquines. 
 
- Ordre el 8 d’Abril del 1991 en el qual s’aprova la instrucció tècnica complementària del 
reglament de seguretat en les màquines, referent a màquines, elements de màquines, o 
sistemes de protecció 
 
- Real Decret 485/1997, del 14 d’Abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 
en seguretat i salut a les obres. 
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- Ordre del 31 d’Agost de 1987, en la qual s’aprova l’instrucció de carreteres 8.3 IC- 
Senyalització d’obres 
 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 
- Obligatorietat en la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes 
d’edificació i Obres Públiques ( Real Decret 555/1986) i la seva modificació (Real Decret 
84/1990) 
 
- Notes tècniques de prevenció (NTP) del Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball 
 
- Reglament dels serveis de prevenció en les obres de construcció ( Real Decret 39/1997) 
 
 
Senyalització i tancament d’obra: 
 
Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l’inici de l’obra. 
 
També es senyalitzaran les prohibicions i risc que suposa l’accés i l’estada de persones a 
dins de l’obra. 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit, i per 
evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida 
de camions i de limitació de velocitat. 
 
Els accessos naturals a l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a 
qualsevol persona aliena a l’obra. 
 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada 
pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció de trànsit, així com de les senyals 
necessàries d’avís. 
 
Sistemes i mitjans auxiliars preventius: 
Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
 
- Senyals, tanques i balisament: 

Senyals normalitzades de trànsit 
Tanques metàl·liques de desviació de trànsit 
Fita de senyalització 
Cordó de balisament reflectant 
Equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
Equip de balisament lluminós amb garlandes de llums 
Pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització de línia elèctrica aèria 
Cartells normalitzats d’indicació de riscs i prohibicions de l’obra 
 

- Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors: 
Alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
Detectors d’instal·lacions soterrades 
Equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 
 

- Sistemes d’instal·lacions preventives: 
Il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 
24 V. 

- Mitjans auxiliars preventius: 
Carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip oxicorte 

 
 
 

69



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DEL TURÓ DELS TRES PINS A LLINARS DEL VALLÈS 

MEMÒRIA I ANNEXES  

Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu: 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte 
que en aquests recintes pot existir l’acumulació de gasos tòxics o explosius, o que hi hagi 
manca d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci els 
comprovacions pertinents per tal d’assegurar que la entrada d’un treballador en aquest recinte 
no suposi cap risc per a ell. 
 
Substàncies i materials perillosos: 
Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut per a 
les persones, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i utilització d’algunes 
substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es 
prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització. 
 
Riscos i mesures de protecció: 
- Riscos: 

Despreniments 
Caigudes de persones, a mateix o a diferent nivell 
Bolcada per accidents de vehicles o màquines 
Atropellaments per màquines o vehicles 
Atrapaments 
Explosions 
Talls i cops 
Soroll 
Vibracions 
Projecció de partícules als ulls 
Pols i gasos 
Interferència amb línies elèctriques en tensió 
Caigudes d’objectes i materials 
Ferides punxants a peus i mans 
Esquitxos de formigó als ulls 
Dermatosi pel ciment 
Erosions i contusions en la manipulació 
Electrocucions 
Bolcades i topades 
Per la utilització de productes bituminosos 
Cremades 
Radiacions de soldadures 
Risc elèctric 
Risc d’incendi 
Irrupció d’aigua 
 

- Mesures de protecció: 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans auxiliars, 
utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal 
tenir per combatre aquests riscos en cas d’emergència. 
 
Proteccions personals: 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 
especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil.  
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la data 
de lliurament o de la durada prevista. 
 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 
per la qual fou concebut, (per exemple per un accident) serà refusat i és farà la reposició al 
moment. 
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Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 
transcurs de la realització de les obres, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori,... seran a càrrec del contractista. 
 
Proteccions col·lectives: 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 

Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, 
 essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per tal mantenir la seva 
 verticalitat. 

 
Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 

embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma 
eficaç. 

 
Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 

compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 
xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser 
sotmesos. 
 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i 
per a força de 300 m. La resistència per a les preses de terra no serà superior a la 
que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de 
contacte indirecta màxima de 24 V. 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament, i sobretot a l’època més seca de l’any 
Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 

Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires,... seran dielèctrics, 
atès al risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries de ferrocarril. 
 

Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi 
aixecament de pols. 
 
Instal·lacions provisionals: 
Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta per a oficines, caseta per a vestuari, serveis 
higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb claus, seients i calefacció. 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa d’aigua freda i calenta per cada deu 
treballadors, i un W.C. per cada vint-i-cinc treballadors. 
El menjador disposarà de taules i seients, escalfador per al menjar i contenidor per les 
deixalles. 
Per la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
Serveis assistencials: 
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 
Vigilant de seguretat: 
Es nombrarà un vigilant de seguretat d’acord amb el que es preveu en l’Ordenança General 
de Segureta i Higiene en el Treball. 
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Comitè de seguretat i salut: 
Quan a l’obra se superin als 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i 
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació seran les que assenyala l’OGSHT en 
el seu article número 8. 

- President: el cap d’obra o persona que designi 
- Vice-president: el tècnic se seguretat de l’obra 
- Secretari: un administratiu de l’obra 
- Vocals: l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de 
l’obra 

Nota: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa la constitució i composició 
del comitè de seguretat i higiene. 
 
Pla de seguretat i salut: 
 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest estudi als 
seus mitjans i mètodes d’execució. 
Aquest Pla, amb el corresponen informe del coordinador de seguretat i salut durant la 
realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat l’obra. 
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-PRESSUPOST 
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OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT LLINARS01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G0101 u Casco de seguridad con arnés de
adaptación, homologado. B.O.E 30-12-74
y Ordenanza General de Seguridad y
Salud del 19-3-71 Art. 143 MT-1 (P - 1)

15,0003,47 52,05

2 G0102 u Pantalla manual de seguridad para
soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable 5 usos). Ordenaza General
de Seguridad y Salud del 9-3-71 Art 144-
145-146 MT3 (P - 2)

5,0003,20 16,00

3 G0103 u Pantalla para protección contra partículas,
con sujeción en cabeza, (amortizable 5
usos). Ordenaza General de Seguridad y
Salud del 9-3-71 Art 144-145-146 MT5 (P - 3)

15,0001,80 27,00

4 G0104 u Gafas protectoras contra impactos,
incoloras, homologadas, (amortizables en
3 usos). BOE 17-8-78 y Ordenanza
General de Seguridad y Salud del 9-3-71
Art 145-146 MT-16 (P - 4)

15,0003,80 57,00

5 G0105 u Gafas antipolvo antiempañables,
panorámicas, (amortizables 3 usos).
Ordenanza General de Seguridad y Salud
del 9-3-71 Art 144-145-146 MT-17 (P - 5)

15,0001,80 27,00

6 G0106 u Juego de tapones de silicona ajustables
BOE 1-9-75. Ordenanza general S.S de 9-
3-71 art 147 MT2 (P - 6)

15,0002,90 43,50

7 G0107 u Mono de trabajo de una pieza de poliésteralgodón.
Ordenanza general de SS art 142 (P - 7)

15,00021,20 318,00

8 G0108 u Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de
PVC (P - 8)

15,00010,50 157,50

9 G0109 u Par guantes de uso general de lona y
serraje (P - 9)

15,0001,85 27,75

10 G0110 u Par de botas de agua. Norma Mt-27 (P - 10) 15,0009,27 139,05

11 G0111 u Par de botas de seguridad con puntera
metálica para refuerzo y plantillas de acero
flexibles, para riesgos de perforación
(amortizables en 3 usos) MT-5 (P - 11)

15,00029,87 448,05

12 G0112 m Barandilla protección lateral de zanjas,
formada por tres tabloncillos de madera de
pino de 20x5 cm. y estanquillas de madera
de D= 8 cm., hincadas en el terreno cada
1,00m (amort en 3 usos) incluso
colocación y desmontaje (P - 12)

350,0005,90 2.065,00

13 G0113 u Valla de contención de peatones, metálica,
prolongable de 2,5 m de largo y 1 m de
altura, color amarillo, amortizable en 5
uso, incluso colocación y desmontaje (P - 13)

600,0003,60 2.160,00

14 G0114 m2 Valla de obra reflectante de 170x25 cm de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
terminación en colores rojo y blanco, patas
metálicas, amortizable ne 5 usos, incluso
colocación y desmontaje (P - 14)

100,00021,75 2.175,00

15 G0115 u Extintor de polvo químico ABC polivalente 3,00055,60 166,80
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antibrasa de eficacia 43 a/233B, de 12 kg,
de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-
12-U o similar, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor,
según norma UNE 23110. Medida la
unidad instalada (P - 15)

16 G0116 u Extintor de nieve carbónica CO2, de
eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor,
modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con
difusor, según norma UNE 23110. Medida
la unidad instalada (P - 16)

3,000140,50 421,50

17 G0117 u Mes de alquiler (min 7 meses) de caseta
prefabricada para almacén de obra de
6,00x2,33x2,3m de 14 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento
lateral de chapa galvanizada trapezoidal
de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero,
interior prelacado. Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 19
m, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura.
Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado
con perfil de goma. con transporte a 100
km ida (P - 17)

8,000120,40 963,20

18 G0118 u Mes de alquiler (mínimo 7meses) de
caseta prefabricada para oficina en obra
de 6,00x2,35x2,33m de 14x00m2. Con
lavabo Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de
poliesfireno expandido autoesfinguible,
interior con tablero melaminado en color.
Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm, interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVc continuo de 2 mm y
polietileno de 50 m con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada
de 1mm, reforzada y con poliestireno de
20 mm, picaporte y cerradura. Ventana de
aluminio anolizdo corredera,
contraventana de acero galv. Instalación
elect a 220 V toma tierra, automático, 2
rescantes de 40 W, enchufes para 1500W
y punto exterior de 60 W. Transporte a 100
km ida (P - 18)

8,000150,50 1.204,00

19 G0123 u Mes de alquiler (mínimo 7meses) de
caseta prefabricada para oficina en obra
de 6,00x2,35x2,33m de 14x00m2.
Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de
poliesfireno expandido autoesfinguible,
interior con tablero melaminado en color.
Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm, interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVc continuo de 2 mm y
polietileno de 50 m con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada
de 1mm, reforzada y con poliestireno de
20 mm, picaporte y cerradura. Ventana de
aluminio anolizdo corredera,

8,000130,45 1.043,60
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contraventana de acero galv. Instalación
elect a 220 V toma tierra, automático, 2
rescantes de 40 W, enchufes para 1500W
y punto exterior de 60 W. Transporte a 100
km ida (P - 23)

20 G0119 u Botiquín de urgencia para obra con
contenidos mínimos obligatorios,
colocado. Ordeñaza General de SS del 9-
3-71 Art 38 a43 (P - 19)

3,00079,30 237,90

21 G0120 u Reposición de material de botiquín de
urgencia (P - 20)

10,00061,50 615,00

22 G0121 u Costo mensual de conservación de
instalaciones provisionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un
oficial de 2º (P - 21)

8,000200,00 1.600,00

23 G0122 u Partida alzada a justificar por imprevistos
surgidos durante la obra en materia de
seguridad y salud. (P - 22)

1,0009.000,00 9.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 22.964,90
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ANNEX 17. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En aquest annex es detalla el procés d’obtenció de la classificació de contractista seguint els 
requeriments de l’ordre del 28 de Març de 1968: 
 
En l’article 289 del Reglament General de Contractació s’indica els grups generals i subgrups 
establerts com a tipus d’obra. 
 
De tots els possibles grups i subgrups, passem a analitzar aquells del qual en podem obtenir 
una classificació ja que compleixen el requeriment de què representen un % respecte del 
pressupost global d’execució material superior al 20 %: 
 
GRUP A : MOVIMENTS DE TERRES I PERFORACIONS 
SUBGRUP 1: DESMUNTS I RASES 
 
Segons s’observa en el resum de pressupost, el % pel que fa referència a moviments de terres, 
desmunts i rases correspon a un 31,4 % respecte del pressupost total d’execució material. Així 
doncs, al ser superior al 20 %, podem estudiar-ne l’anualitat mitja per tal d’obtenir la categoria 
corresponent: 
 

 
 12 1,19 1,18 

 
 

D’on: 
 

AM : Anualitat mitja ( €/any ) 
I : Import del capítol corresponent ( € ) 
P : Plaç en el qual es realitza la part corresponent de l’obra ( mesos ) 
1,19 : Gastos generals i benefici industrial 
1,18: I.V.A. 

  
 

La part de moviment de terres, desmunts i rases, segons la planificació de l’obra, té una durada 
de 60 dies (2 mesos). 
 
Així que l’anualitat mitja és: 
 
 2504992 12 1,19 1,18 2.110.504 
 
 
La categoria que s’obté és la següent: 
Categoria e: 840.000 € < AM < 2.400.000 € 
 
 
 
GRUP G : VIALS I PISTES 
SUBGRUP 6: OBRES DE VIALS SENSE QUALIFICACIÓ ESPECÍFICA 
Segons s’observa en el resum de pressupost, el % pel que fa referència a vials i pistes 
correspon a un 35,6 % respecte del pressupost total d’execució material. Així doncs, al ser 
superior al 20 %, podem estudiar-ne l’anualitat mitja per tal d’obtenir la categoria corresponent: 
La part de vials i pistes, segons la planificació de l’obra, té una duració de 80 dies. 
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Així que l’anualitat mitja és: 
 
 2892552,7 12 1,19 1,18 1.805.210 

 
 
La categoria que s’obté és la següent: 
Categoria e: 840.000 € < AM < 2.400.000 € 
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ANNEX 18. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DEL SECTOR 
 
 
 
 
 
 

 
Plànol de situació 
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FOTO 1. Es mostra el límit entre el sector a urbanitzar i l’urbanització existent mirant al carrer 
Ausona. S’aprecien les fortes pendents de l’urbanització existent. 
 
 
 

 
FOTO 2. Es mostra el límit entre el sector a urbanitzar i l’urbanització existent des de el carrer 
Ausona.  
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FOTO 3. Es mostra el límit entre el sector a urbanitzar i l’urbanització existent mirant al carrer 
Joaquim Costa. 
 
 

 
FOTO 4. Es mostra el límit entre el sector a urbanitzar i l’urbanització existent des de el carrer 
Joaquim Costa. Al fons s’aprecia l’escola Ginebró i a la dreta la continuació existent del carrer 
Joaquím Costa sense asfaltar. 
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FOTO 5. Es mostra el sector a urbanitzar des d’un punt situat per sobre de l’escola Ginebró. 
 S’observa la urbanització existent situada a l’Est de l’àmbit projectat. 
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ANNEX 20. ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
L’estudi geotècnic proporciona la següent informació: 
 
Esplanades i terraplenats 
A partir de la informació obtinguda de cales i sondeigs, es diferencien els següents nivells: 
 
1. Terra vegetal i/o de rebliment 
En superfície es troba terra vegetal o de rebliment, de gruix inferior a 0.5 metres de profunditat, 
constituït per una barreja d’argila, sorra i graves amb restes vegetals i runa. 
Des del punt de vista geotècnic, els materials que formen aquesta capa suerficial responen a 
una qualitat mecànica molt baixa, de permeabilitat i deformabilitat elevades, facilment 
col·lapsables. 
 

Cohesió estimada nul·la 
Angle fregament intern estimada 24-25º 
Pes específic aparent estimada 1,6-1,8 t/m3 

 
Segons el Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3/75, aquests materials es classifiquen com a 
sòls inadequats per a terraplens. 
 
 
2. Quaternari 
Per sota el nivell vegetal o de rebliment abans descrits, se situa una unitat litològica constituïda 
essencialment per proporcions variables d’argila i sorra amb lleugera presència de llim i de 
grava. 
 
Aquest tram es perllonga fins a una fondària que oscil·la entre 1.0 i 2.1 metres, i s’atribueix a 
l’alteració in situ del substrat terciari, situat immediatament per sota. 
 
Des del punt de vista geotècnic, es tracta de sòls de gra fi a mig amb fracció gruixuda variable, 
de plasticitat mitja i permeabilitat baixes. Pel que fa a les propietats resistents, aquest tram es 
catalogaria de moderadament fort i mitjanament dens. 
 
A partir dels assaigs de laboratori realitzats, i segons el Pliego de Prescripciones Técnicas PG-
3/75, aquests materials compleixen els requisits necessaris per ser catalogats com a sòls 
tolerables, si es volen emprar per a la realització de terraplens. 
 

 
3. Terciari 
A partir de 1.0 a 2.1 metres de profunditat, s’inicia el substrat terciari de la zona, constituït aquí 
per argiles i sorres en proporcions variables. 
 
Des del punt de vista geotècnic, es tracta d’una litologia de gra fi a mig amb bosses que 
contenen abundant fracció gruixuda, de plasticitat mitja i permeabilitat baixes. 
Aquest tram es cataloga de molt fort a dur, en els intervals cohesius, i de dens a molt dens en 
els trams granulats. Pel que fa als trams parcialment cimentats, poden considerar-se com una 
roca semidura. 
 
A partir dels assaigs de laboratori realitzats, i segons el Pliego de Prescripciones Técnicas PG 
3/75, aquests materials compleixen els requisits necessaris per ser catalogats com a sòls 
tolerables, si es volen emprar per a la realització de terraplens. 

 
 

A partir dels nivells descrits anteriorment es descriuen les obres a dur a terme en el moviment 
de terres: 

88



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DEL TURÓ DELS TRES PINS A LLINARS DEL VALLÈS 

MEMÒRIA I ANNEXES  

Degut al tipus de trànsit del sector a urbanitzar, es considera que on sigui necessari realitzar 
pavimentacions o algun tipus de terraplenat, es formarà el tipus d’esplanada E1. Això 
s’aconseguirà:  
 
En primer lloc serà imprescindible retirar totalment la capa superficial de terra vegetal i de 
reblerts, així com sòl autòcton més o menys remogut que pugui localitzar-se en la zona 
d’esplanada. 
Un cop preparat el terreny, ens situarem damunt d’un nivell de: 

- Paquet quaternari argilós i/o sorrenc classificat com a sòl tolerable 
- Unitat terciària d’argiles sorrenques i sorres argiloses amb bosses de graves 

classificat com a sòl tolerable. 
 
A partir del Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3/75 la formació de l’esplanada E1 ve regida 
pels materials a utilitzar damunt de sòls tolerables, tal com s’indica a continuació: 
 
Obtenció esplanada E-1 (Ev2>=60MPA) es poden constituir les següents formacions: 

• afegir una capa de 60 cm de sòls adequats 
• afegir una capa de 45 cm de sòls seleccionats 
• afegir una capa de 25 cm de sòls estabilitzats in situ (S-EST 1). 

 
Els gruixos indicats es consideren mínims. La compactació d'aquests materials es farà segons 
la normativa actual, reflectida en els articles 330 i 340 del PG-3/75, i caldrà controlar 
constantment la seva compactació. 
 
 
 
Ripabilitat 
L’estudi geotècnic ens indica que l'excavació dels nivells superficials del terreny no presentarà, 
des del punt de vista mecànic, grans dificultats. 
 
 
 
Estabilitat de talussos i empentes de terres 
Les parets de les excavacions inferiors als 2 metres presentaran una estabilitat suficient en la 
vertical durant la realització de les rases per a la instal·lació dels serveis, si bé, considerem 
adequat adoptar mesures de seguretat en el cas que es treballi dins d’elles, degut a possibles 
heterogeneïtats relacionades sobretot amb la presència d’intervals granulats. 
 
En el moment de realitzar aquests treballs s’haurà de preveure l’existència de trams granulats 
que poden mostrar una certa inestabilitat, aspecte que podria requerir en algun moment l’ús de 
sistemes de contenció. 
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 21,42000 €

A0121000 h Oficial 1a 20,22000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,89000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,89000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,22000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,93000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,95000 €

A0140000 h Manobre 16,92000 €

A0150000 h Manobre especialitzat 16,61000 €
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MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 58,73000 €

C1105A10 h Retroexcavadora petita, pneumàtics. 29,01000 €

C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumàtics. 32,07000 €

C110U080 h Fresadora de paviment 91,03000 €

C1311110 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita 41,12000 €

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 49,83000 €

C1311220 h Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 69,75000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 48,38000 €

C13350C0 h Corró vibratori auopropulsat de 12 a 14 t 53,66000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 7,99000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 33,62000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 43,99000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 42,10000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 70,84000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 48,77000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums auopropulsat pneumàtic 58,30000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 36,69000 €

C170IA00 h Camió cisterna reg asfàltic 30,96000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 35,16000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 26,88000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,95000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 16,17000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 14,45000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,78000 €

B037IA00 m3 Tot-ú artificial tipus Z-25 20,17000 €

B037IA05 m3 Tot-u artificial tipus Z-40 18,64000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 4,45000 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,02000 €

B0552620 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECL-1 0,27000 €

B060IA20 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 66,00000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió 68,35000 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 68,35000 €

B064IA15 m3 Formigó HM-15/P/40/IIa 68,35000 €

B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,09000 €

B071UA20 m3 Morter de ciment Portland amb 200 Kg/m3 44,92000 €

B071UA25 m3 Morter de ciment Portland amb 250 Kg/m3 68,70000 €

B0D21030 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,99000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,26000 €

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 0,15000 €

B6A1IA03 m2 Tanca metàl.lica galvanitzada de simple torsió inclòs suports 11,02000 €

B8ZB1000 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, amb doble component, antilliscant, per a
marques vials

9,45000 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14/17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 8,26000 €

B974IA08 m Rigola blanca 20x20x8 cm 3,79000 €

B981IA02 u Peça lateral prefabricada de formigó de 60x40x20cm 27,65000 €

B981IA03 u Peça lateral prefabricada de formigó de 57x40x28cm 68,05000 €

B981IA05 u Peça central prefabricada de formigó de 57x40x10cm 16,79000 €

B981IA08 u Peça central prefabricada de formigó de 60x40x10cm 16,79000 €

B990IA10 u Vorada fiol per escosell 100 9,89000 €

B9E1IA00 u Panot gris de 20x20x4 cm 0,31000 €

B9H1D210 t Mescla bituminosa en calent de composició semidensa AC22 BIN B60/70 S amb granulat granític i
betum asfàltic.

35,00000 €

B9H1E210 t Mescla bituminosa en calent de composició AC16 surf B60/70 D amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració

43,66000 €

BBM11101 u Placa triangular, de 90 cm amb pintura reflectora 45,21000 €

BBM1IA05 u Panell reflector direccional de 80x40cm amb revestiment reflectant HI nivell 2 51,12000 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 3,57000 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 10,16000 €

BDD1IA00 u Con per a pou de registre de D1000xD600x600 mm. 65,59000 €

BDD1IA10 u Anell per a pou de registre de Ø1000x500 mm. 51,91000 €

BDD1IA60 u Base per a pou de caiguda de 700x300x550 58,95000 €

BDDZIA11 u Marc i reixa de fosa dúctil de 720x320x50 mm 83,17000 €93
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MATERIALS

BDDZUIA0 u Graó de polipropilè. 9,01000 €

BDKAIA20 u Pericó prefabricat de formigó 70x70x105cm 166,72000 €

BDKZIA03 u Marc i tapa de fosa dúctil classe D-400. Tapa de fosa dúctil de pas útil Ø600 mm, marc quadrat de
850x850 mm o marc rodó de Ø850 mm.

88,91000 €

BFB2IA03 m Canonada PE de baixa densitat PE32 Ø32mm PN10 1,32000 €

BFB2IA04 m Canonada PE de baixa densitat PE32 Ø40mm PN10 2,06000 €

BFB2IA10 m Canonada PE de baixa densitat PE32  Ø63mm PN10 5,04000 €

BFB51005 m Tub estructurat de polietilè de Ø200mm, classe SN4 4,00000 €

BFB51010 m Tub estructurat de polietilè de Ø315 mm, classe SN4. 7,89000 €

BFB51040 m Tub estructurat de polietilè de Ø400 mm, classe SN4. 12,18000 €

BFBPIA40 u Passamurs de PE de Ø400 mm de diàmetre. 83,83000 €

BFBPIA50 u Passamurs de PE de Ø500 mm de diàmetre 148,97000 €

BFBPIA63 u Passamurs de PE de Ø630 mm de diàmetre 188,39000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

3,20000 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

4,96000 €

BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

10,33000 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,06000 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,09000 €

BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,21000 €

BG1B2605 u Armari de distribució per escomesa elèctrica de la marca HIMEL model DSPD-9240/C (o similar),
format per armari de poliester de mides 521x536x231cm, 2 conjunts de bases c/c 3F+N de 400A, 6
derivacions per abonats (F+N) per c/c i borns metàl.lics per embors de cables.

377,34000 €

BG1B2710 u Armari de poliester prensat per equip de mesura de la marca HIMEL model PN-34 C/D2-CBL (o
similar).

97,30000 €

BG221K20 m Tub flexible corrugat de PE de 90 mm de diàmetre nominal, classe SN4 0,89000 €

BG31IA10 m Cable de coure 4*6 mm2 RV-0.6/1 KV. 1,72000 €

BG31IA40 m Cable de coure protegit de 35 mm2 2,11000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,16000 €

BG39EP05 m Conductor d'alumini 3(1x240)+1x150 per a BT 20,17000 €

BG9IA10 u Armari de formigó prefabricat de dimensions 1790x227x1350 mm per a allotjament de dues caixes
de protecció i mesura i un armari de distribució, inclòs porta d'accés normalitzada per companyia.

500,14000 €

BGD1IA00 u Piqueta d'1,5 metre de longitud 10,61000 €

BGU4IA12 u Trafo de 630 kVA 10.780,68000 €

BHM11IA8 u Columna de 8 metres d'alçada d'acer galvanitzada 321,38000 €

BHM1IA91 u Columna cilíndrica de 5 m d'altura 277,85000 €

BHN3IA26 u Lluminaria asimètrica tipus QSA casa CARANDINI VSAP 150W-2N 449,00000 €

BHN4IA29 U Lluminària PRQ-104 501,24000 €

BHTQIA10 u Quadre ARI-20R 4S amb reductor de fluxe de 22KVA 7.938,55000 €

BHTQIA50 u Sistema de control i comandament URBILUX via radio 2.559,35000 €

BJRVIA03 u Electrovàlvula d'1'' a rosca model 2400 MT de la marca Richdell 30,82000 €

BN12IA05 u Vàlvula comporta d'assentament elàstic DN50mm i PN10/16 84,84000 €
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MATERIALS

BN12IA07 u Vàlvula comporta DN80 d'assentament elàstic PN10/16 113,55000 €

BN13IA05 u Volant per a vàlvula de comporta DN50 5,34000 €

BN15IA05 u Allargadora telescòpica de 1,2m a 2m, per a vàlvula DN50 amb protecció de PE 49,42000 €

BN15IA07 u Allargadora telescòpica de 1,2m a 2m, per a vàlvula DN80 amb protecció de PE 49,42000 €

BNAVIA05 u Ventosa DN50 trifuncional de doble cos, PN16 462,24000 €

BNCAP050 u Trampilló de fosa dúctil 18,71000 €

BS13IA21 ut Banc SOCRATES 900,24000 €

BS13IA22 ut Cub SOCRATES 244,51000 €

BS213IA11 u Paperera trabucable de 37cm de diàmetre d'acer inoxidable 155,60000 €
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PARTIDES D'OBRA

P-1 G0000 u Hidrant Soterrat DN 63. subministre i instal·lació amb
pericó i tapa i dos sortides.

Rend.: 1,000 986,23 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 G0002 m2 Repàs i piconatge d'explanada, amb compactació del
95% PM. Inclou anivellament total del terreny
urbanitzat de forma plana i compactada assolint una
esplanada del tipus E-1 de l'instrucció vigent.

Rend.: 1,000 1,11 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2
m d'amplaria, en tot tipus de terreny inclòs roca amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat sobre camió de 7t.

Rend.: 1,000 9,58 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-4 G0005 m Instal·lació en la rasa de prisma de 2 conductes de
PVC D 110 mm protegits amb dau de formigó,
subministrats per Telefònica, prèvia signatura del
conveni.

Rend.: 1,000 11,23 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-5 G0006 M Instal·lació en la rasa de prisma de 2 conductes de
PVC D 110 mm protegits amb dau de formigó,
subministrats per Telefònica, prèvia signatura del
conveni.

Rend.: 1,000 9,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-6 G0007 m3 Rebliment sorra 5mm en llit arronyonat canonada,
estesa i comp

Rend.: 1,000 31,90 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 G0008 u Subministrament i col·locació d'estaca de connexió a
terra d'acer courejat de 18,3m/m. per 2000 m/m de
llargaria amb subjecció i maniguet d'unió

Rend.: 1,000 11,80 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-8 G0009 u Pericó de 38x38x55cm, amb parets de 15cm de guix
de formigó HM-20/P720/l i solera de maó calat, sobre
llit de sorra

Rend.: 1,000 15,17 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-9 G0010 U Tapa i marc pericó seccionament Rend.: 1,000 218,77 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-10 G0011 m Subministrament i estesa de cable de Coure de 3x95
amb coberta de PVC per a instal·lació elèctrica de
MT. El preu inclou la part proporcional de treballs i
materials auxiliars necessaris per a connexionat de
qualsevol tipus i segons les especificacions de la
companyia, per a deixar completa, connectada i en
total funcionament, la xarxa.

Rend.: 1,000 20,23 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-11 G0012 m Subministrament i estesa de cable de coure de
3x70/35 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE 21029
per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic
incloent la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 16,22 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 G0013 m Subministrament i estesa de cable de coure de
3x50/25 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE 21029
per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic
incloent la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 13,90 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-13 G0014 m Subministrament i estesa de cable de coure de
3x35/16 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE 21029
per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic
incloent la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 11,21 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-14 G0015 m Subministrament i estesa de cable de coure de
3x16/10 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE 21029
per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic
incloent la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 9,33 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-15 G0016 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x10
mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE 21029 per a
instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic
incloent la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 8,65 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-16 G0017 m Subministrament i estesa de cable de coure de
3x25/16 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE 21029
per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic
incloent la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 10,89 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-17 G219IA09 m2 Enderroc de paviment asfàltic de qualsevol tipus fins
a una profunditat de 15 cm, incloent la part
proporcional de pretall amb disc i la càrrega sobre
camió i transport a l'abocador de tots els productes
resultants.

Rend.: 1,619 3,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,025 /R x 21,42000 = 0,33076
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 20,22000 = 0,62446

Subtotal: 0,95522 0,95522
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 58,73000 = 1,45102
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,040 /R x 33,62000 = 0,83064

Subtotal: 2,28166 2,28166

COST DIRECTE 3,23688
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,09711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33399

P-18 G219IA60 m2 Fressat d'asfalt existent en 1cm de profunditat, inclòs
càrrega mecànica o manual sobre camió i transport a
l'abocador aurotirzat dels productes resultants.

Rend.: 1,000 0,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,002 /R x 21,42000 = 0,04284
A0121000 h Oficial 1a 0,003 /R x 20,22000 = 0,06066
A0150000 h Manobre especialitzat 0,005 /R x 16,61000 = 0,08305

Subtotal: 0,18655 0,1865597
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,003 /R x 33,62000 = 0,10086
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 36,69000 = 0,18345
C1311110 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita 0,005 /R x 41,12000 = 0,20560
C110U080 h Fresadora de paviment 0,002 /R x 91,03000 = 0,18206

Subtotal: 0,67197 0,67197

COST DIRECTE 0,85852
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88428

P-19 G21XIA05 m Desmuntatge i enretirada a qualsevol distància de
xarxa aèria de baixa tensió, segons especificacions
de la corresponent companyia, incloent tots els
materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a la
correcta execució dels treballs.

Rend.: 1,129 1,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 21,42000 = 0,18973
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 20,89000 = 0,18503

Subtotal: 0,37476 0,37476
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,040 /R x 33,62000 = 1,19114

Subtotal: 1,19114 1,19114

COST DIRECTE 1,56590
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61288

P-20 G2200000 m2 Neteja i esbrossada incloent la preexcavació fins a
una profunditat de 15cm i la càrrega sobre camió i
transport a l'abocador o a aplec provisional per a la
seva reutilització, de tots els productes resultants.

Rend.: 1,356 0,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,005 /R x 49,83000 = 0,18374
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,010 /R x 33,62000 = 0,24794

Subtotal: 0,43168 0,43168

COST DIRECTE 0,43168
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,44463

P-21 G221IA05 m3 Excavació desmunt en tot terreny excepte roca.
Excavació per a formar esplanada o en rasa de més
de 2.50 metres d'amplada, incloent la part
proporcional de repàs i piconat del fons de
l'excavació, el reperfilat de cunetes i talussos
resultants, la càrrega sobre camió i el transport a
abocador autoritzat o a l'interior de l'obra dels
productes resultants. Mesurat sobre perfil.

Rend.: 1,000 4,97 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 20,22000 = 0,20220
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,92000 = 0,84600

Subtotal: 1,04820 1,04820
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,050 /R x 33,62000 = 1,68100
C1311220 h Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 0,030 /R x 69,75000 = 2,09250

Subtotal: 3,77350 3,77350

COST DIRECTE 4,82170
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,14465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96635

P-22 G226IA00 m3 Terraplenat amb prèstec. Terraplenat per a caixa de
paviment o reblert de rases de més de 2,50 metres
d'amplada amb sòl 'adequat' procedent de prèstec.
S'inclou el subministrament del material, el piconat al
95% del Próctor Modificat i les operacions d'estesa
per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil.

Rend.: 1,158 7,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 21,42000 = 0,18497

Subtotal: 0,18497 0,18497
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,020 /R x 33,62000 = 0,58066
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,020 /R x 48,38000 = 0,83558
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,020 /R x 49,83000 = 0,86062

Subtotal: 2,27686 2,27686
Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000      x 4,45000 = 4,45000

Subtotal: 4,45000 4,45000

COST DIRECTE 6,91183
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,20735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,11918

P-23 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec.
Terraplenat per a caixa de paviment o reblert de
rases metres d'amplada amb sòl seleccionat de
prestec.. S'inclou el subministrament del material, el
piconat al 95% del Próctor Modificat i les operacions
d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat
sobre perfil.

Rend.: 0,068 43,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 21,42000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000
Maquinària 99
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C1311120 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 0,020 /R x 49,83000 = 14,65588
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,020 /R x 33,62000 = 9,88824
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,020 /R x 48,38000 = 14,22941

Subtotal: 38,77353 38,77353

COST DIRECTE 41,92353
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,25771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,18124

P-24 G92100 m3 Subbase de tot-u artificial amb estesa i piconatge al
98% del Próctor Modificat mesurat sobre perfil.

Rend.: 0,434 28,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,004 /R x 21,42000 = 0,19742
A0140000 h Manobre 0,025 /R x 16,92000 = 0,97465
A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 20,22000 = 1,86359

Subtotal: 3,03566 3,03566
Maquinària

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,050 /R x 48,38000 = 5,57373

Subtotal: 5,57373 5,57373
Materials

B037IA05 m3 Tot-u artificial tipus Z-40 1,000      x 18,64000 = 18,64000

Subtotal: 18,64000 18,64000

COST DIRECTE 27,24939
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,81748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,06687

P-25 G921201J m3 Base de tot-u artificial amb estesa i piconatge al 98%
del Próctor Modificat mesurat sobre perfil.

Rend.: 0,788 28,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,92000 = 0,85888

Subtotal: 0,85888 0,85888
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,60000 = 0,27030
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,62000 = 0,75419
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,023 /R x 48,38000 = 1,41211

Subtotal: 2,43660 2,43660
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 20,78000 = 23,89700
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,95000 = 0,04750

Subtotal: 23,94450 23,94450
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01288

COST DIRECTE 27,25286
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,81759

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,07045

P-26 G931IA05 m3 Subministrament i estesa de tot-u artificial incloent la
compactació al 98% del Próctor Modificat, mesurat
sobre perfil.

Rend.: 0,378 28,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,92000 = 0,44762
A0112000 h Cap de colla 0,005 /R x 21,42000 = 0,28333
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 20,22000 = 0,53492

Subtotal: 1,26587 1,26587
Maquinària

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,045 /R x 48,38000 = 5,75952

Subtotal: 5,75952 5,75952
Materials

B037IA00 m3 Tot-ú artificial tipus Z-25 1,000      x 20,17000 = 20,17000

Subtotal: 20,17000 20,17000

COST DIRECTE 27,19539
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,81586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,01125

P-27 G9680006 m Vorada de 14/17x28 cm, tipus T-3, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada. El preu inclou el
pretall i l'enderroc del paviment existent en cas que
calgui, l'excavació adicional, la compactació de
l'esplanada i la càrrega i transport a l'abocador dels
productes resultants.

Rend.: 9,646 19,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,22000 = 2,09621
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,42000 = 1,11030
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,92000 = 1,75409

Subtotal: 4,96060 4,96060
Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,26000 = 0,12600
B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 0,09000 = 0,00189
B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14/17x28 cm, tipus

T-3 sèrie 1a
1,050      x 8,26000 = 8,67300

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió

0,069      x 68,35000 = 4,71615

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 1,99000 = 0,03980
B0D21030 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,39000 = 0,78000 101
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Subtotal: 14,33684 14,33684

COST DIRECTE 19,29744
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,57892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,87636

P-28 G974IA15 m Rigola blanca 20x20. Subministrament de rigola
prefabricada de morter de ciment blanc de 20x20cm i
8 cm de gruix i col.locació amb morter sobre llit de
formigó. El preu inclou el pretall i l'enderroc del
paviment existent en cas de que calgui, l'excavació,
la compactació de l'esplanada, el subministrament i
col.locació de la base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i tots els
treballs necessàris per a deixar correcta i
completament execuada la unitat d'obra.

Rend.: 0,824 13,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 20,22000 = 2,94466
A0112000 h Cap de colla 0,005 /R x 21,42000 = 0,12998
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 16,92000 = 2,46408

Subtotal: 5,53872 5,53872
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,004 /R x 43,99000 = 0,21354

Subtotal: 0,21354 0,21354
Materials

B064IA15 m3 Formigó HM-15/P/40/IIa 0,050      x 68,35000 = 3,41750
B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,010      x 0,09000 = 0,00090
B974IA08 m Rigola blanca 20x20x8 cm 1,050      x 3,79000 = 3,97950

Subtotal: 7,39790 7,39790

COST DIRECTE 13,15016
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,39450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,54466

P-29 G981IA05 ml Construcció completa de gual de vianants recte o en
corba de 120 cm d'ample, executat amb peces
prefabricades de formigó de 60x40x10 cm tipus ICS
(o similar) col·locades sobre llit de formigó de 20
N/mm2 de 20 cm de gruix i rejuntades amb morter
M-80/B; incloent la part proporcional de peces
laterals, l'excavació, la compactació de l'esplanada i
la càrrega i transport a l'abocador dels productes de
rebuig.

Rend.: 1,000 138,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,92000 = 2,53800
A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 21,42000 = 0,42840
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 20,22000 = 3,03300

Subtotal: 5,99940 5,99940
Materials 102
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B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,200      x 68,35000 = 13,67000

B981IA02 u Peça lateral prefabricada de formigó de 60x40x20cm 0,500      x 27,65000 = 13,82500
B981IA03 u Peça lateral prefabricada de formigó de 57x40x28cm 0,500      x 68,05000 = 34,02500
B981IA08 u Peça central prefabricada de formigó de 60x40x10cm 2,000      x 16,79000 = 33,58000
B981IA05 u Peça central prefabricada de formigó de 57x40x10cm 2,000      x 16,79000 = 33,58000

Subtotal: 128,68000 128,68000

COST DIRECTE 134,67940
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,04038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,71978

P-30 G99105 u Construcció completa d'escocell quadrat de 12x1.20
m exterior col·locat sobre llit de formigó; incloent totes
les operacions i material per deixar la unitat d'obra
completa i correctament acabada.

Rend.: 1,000 236,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,92000 = 33,84000

Subtotal: 33,84000 33,84000
Materials

B064IA15 m3 Formigó HM-15/P/40/IIa 1,125      x 68,35000 = 76,89375
B990IA10 u Vorada fiol per escosell 100 12,000      x 9,89000 = 118,68000

Subtotal: 195,57375 195,57375

COST DIRECTE 229,41375
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,88241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,29616

P-31 G991IA10 u Construcció completa d'escocell quadrat de
1.00x1.00 m exterior amb vorada fiol per escosell de
91x20x8 cm, col·locat sobre llit de formigó; incloent
totes les operacions i material per deixar la unitat
d'obra completa i correctament acabada.

Rend.: 1,000 68,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,92000 = 16,92000

Subtotal: 16,92000 16,92000
Materials

B064IA15 m3 Formigó HM-15/P/40/IIa 0,150      x 68,35000 = 10,25250
B990IA10 u Vorada fiol per escosell 100 4,000      x 9,89000 = 39,56000

Subtotal: 49,81250 49,81250

COST DIRECTE 66,73250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,00198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,73448
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P-32 G9E1IA04 m2 Panot gris 20x20x4cm. Construcció completa de
vorera de panot gris de 4 ó 9 pastilles de 20x20x4
centímetres incloent una capa de 2cm d'espessor de
morter. El preu inclou la part proporcional de peces
de panot per marcar els passos de vianants per a
invidents (tipus botó o ratllat) la neteja de la superfície
i totes les operacions i materials per a deixar la unitat
d'obra correcta i completament acabada.

Rend.: 0,832 16,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 20,22000 = 2,43029
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 21,42000 = 1,28726
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,92000 = 4,06731

Subtotal: 7,78486 7,78486
Materials

B9E1IA00 u Panot gris de 20x20x4 cm 25,000      x 0,31000 = 7,75000
B071UA20 m3 Morter de ciment Portland amb 200 Kg/m3 0,020      x 44,92000 = 0,89840

Subtotal: 8,64840 8,64840

COST DIRECTE 16,43326
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,49300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,92626

P-33 G9GAIA50 m3 Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 74,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 20,22000 = 0,80880
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 16,92000 = 2,03040

Subtotal: 2,83920 2,83920
Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,050 /R x 70,84000 = 3,54200

Subtotal: 3,54200 3,54200
Materials

B060IA20 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 1,000      x 66,00000 = 66,00000

Subtotal: 66,00000 66,00000

COST DIRECTE 72,38120
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,17144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,55264

P-34 G9H1D214 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa AC22 BIN B60/70 S amb granulat granític
i betum asfàltic de penetració estesa i compactada al
98% de l'assaig Marshall.

Rend.: 0,430 43,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 16,92000 = 2,83312 104
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 20,22000 = 0,75237

Subtotal: 3,58549 3,58549
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori auopropulsat de 12 a 14 t 0,010 /R x 53,66000 = 1,24791
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 48,77000 = 0,90735
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums auopropulsat

pneumàtic
0,010 /R x 58,30000 = 1,35581

Subtotal: 3,51107 3,51107
Materials

B9H1D210 t Mescla bituminosa en calent de composició
semidensa AC22 BIN B60/70 S amb granulat granític
i betum asfàltic.

1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

COST DIRECTE 42,09656
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,26290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,35946

P-35 G9H1DIA0 t Subministrament i col·locació de mescla bituminosa
en calent tipus AC16 surf B60/70 D amb àrid granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al
98% de l'assaig Marshall.

Rend.: 0,749 49,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,040 /R x 48,77000 = 2,60454
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,035 /R x 33,62000 = 1,57103

Subtotal: 4,17557 4,17557
Materials

B9H1E210 t Mescla bituminosa en calent de composició AC16
surf B60/70 D amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

1,000      x 43,66000 = 43,66000

Subtotal: 43,66000 43,66000

COST DIRECTE 47,83557
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,43507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,27064

P-36 G9J13R00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
ECR-1, amb dotació 0.6 kg/m2

Rend.: 0,638 0,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0022 /R x 28,42000 = 0,09800

Subtotal: 0,09800 0,09800
Materials

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 15,000      x 0,02000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000105
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,39800
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40994

P-37 G9J1IA20 m2 Subministrament i col·locació de reg d'emprimació
amb emulsió bituminosa catiònica, tipus ECL (lenta),
amb una dotació d'1,5 Kg/m2

Rend.: 6,014 0,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C170IA00 h Camió cisterna reg asfàltic 0,002 /R x 30,96000 = 0,01030

Subtotal: 0,01030 0,01030
Materials

B0552620 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECL-1 1,580      x 0,27000 = 0,42660

Subtotal: 0,42660 0,42660

COST DIRECTE 0,43690
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,01311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,45001

P-38 GA01 u Programa complert de control de qualitat dels
materials i la seva posada en obra segons
especificacions
del propi projecte i prèvia redacció d' un programa de
control acceptat per la Direcció Facultativa,
que contingui el corresponent pressupost, i que
inclogui els següents apartats:
Moviment de Terres: Límits d' Atterberg, anàlisi
granulomètrica, matèria orgànica, proctor modificat,
inflament de Lambe, C.B.R, Compactació d'
esplanada.
Encintats: Determinació de consistència, curat,
refrendat i ruptura a compressió.
Rigoles: Absorció d' aigua, Resistència al gel desgel.
i a la flexió
Vorades: Resistència al desgast i a la compressió.
Paviment de peces de formigó: Determinació de
consistència, curat, refrendat i ruptura a compressió.
Paviment de calçada: Gruixos, granulometria i
descomposició complerta. Assaig Marshall.
El preu que forma aquesta partida, és
aproximadament l' 1% del pressupost i es tracta d'
una previsió,
la partida podrà ésser exclosa del pressupost si així
es convé i adjudicar-se de forma separada
d' acord amb els criteris que estableixi la promoció.
La partida es certificarà en base a les factures
presentades conformades per la Direcció Facultativa
de les obres.
A liquidar segons factures

Rend.: 1,000 7.900,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-39 GA02 u Partida alçada per a garantir qualsevol tipus d'
imprevist que es pugui presentar durant l' execució
dels treballs, i que caldrà justificar i aprovar
prèviament per la Direcció Facultativa. Es proposa
una
previsió del 1% del PEM.

Rend.: 1,000 7.900,00 €
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A justificar

_____________________________________________________________________________________________________________

P-40 GAAS0100 u Seguretat i Salut
Segons estudi de se i salut

Rend.: 1,000 22.964,90 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-41 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina

Rend.: 0,465 1,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,004 /R x 16,92000 = 0,14555
A0121000 h Oficial 1a 0,008 /R x 20,22000 = 0,34787

Subtotal: 0,49342 0,49342
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 /R x 35,16000 = 0,30245

Subtotal: 0,30245 0,30245
Materials

B8ZB1000 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
amb doble component, antilliscant, per a marques
vials

0,025      x 9,45000 = 0,23625

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,013      x 3,57000 = 0,04641

Subtotal: 0,28266 0,28266

COST DIRECTE 1,07853
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11089

P-42 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,008 /R x 20,22000 = 0,16176
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 16,92000 = 0,06768

Subtotal: 0,22944 0,22944
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 /R x 35,16000 = 0,14064

Subtotal: 0,14064 0,14064
Materials

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,038      x 3,57000 = 0,13566
B8ZB1000 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

amb doble component, antilliscant, per a marques
vials

0,075      x 9,45000 = 0,70875

Subtotal: 0,84441 0,84441
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COST DIRECTE 1,21449
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25092

P-43 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de marques vials de qualsevol
tipus i faixes superficials, amb pintura reflectora, de
doble component, antilliscant, i amb microesferes de
vidre, amb doble component, antilliscant, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 0,279 16,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 20,22000 = 5,07312
A0140000 h Manobre 0,035 /R x 16,92000 = 2,12258

Subtotal: 7,19570 7,19570
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,035 /R x 26,88000 = 3,37204

Subtotal: 3,37204 3,37204
Materials

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,250      x 3,57000 = 0,89250
B8ZB1000 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

amb doble component, antilliscant, per a marques
vials

0,500      x 9,45000 = 4,72500

Subtotal: 5,61750 5,61750

COST DIRECTE 16,18524
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,48556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,67080

P-44 GBB1IA20 u Subministrament i col·locació de senyal vertical
triangular reflectant de costat L=90cm normalitzada,
incloent els següents treballs: excavació de la
cimentació, subministrament i col·loació de formigó
de 20 N/mm2 per a formar un dau de 45x45x60 cm i
totes les operacions i materials necessaris per a
deixar-la correcta i completament col·locada.

Rend.: 1,000 135,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,22000 = 20,22000
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,42000 = 10,71000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,92000 = 16,92000

Subtotal: 47,85000 47,85000
Materials

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,122      x 68,35000 = 8,33870

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

3,000      x 10,16000 = 30,48000

BBM11101 u Placa triangular, de 90 cm amb pintura reflectora 1,000      x 45,21000 = 45,21000

Subtotal: 84,02870 84,02870
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COST DIRECTE 131,87870
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,95636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,83506

P-45 GBB1IA50 u Subministrament i col·locació de senyal vertical
direccional rectangular no reflectant de 80x40cm
normalitzada, incloent els següents treballs:
excavació de la cimentació, subministrament i
col·locació de formigó de 20 N/mm2 per a formar un
dau de 45x45x60 cm, subministrament i col·locació
de suport vertical i senyal i totes les operacions i
materials necessaris per a deixar-la correcta i
completament col·locada.

Rend.: 1,000 101,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,92000 = 16,92000
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,42000 = 10,71000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,22000 = 20,22000

Subtotal: 47,85000 47,85000
Materials

BBM1IA05 u Panell reflector direccional de 80x40cm amb
revestiment reflectant HI nivell 2

1,000      x 51,12000 = 51,12000

Subtotal: 51,12000 51,12000

COST DIRECTE 98,97000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,96910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,93910

P-46 GD5JIA02 u Pou embornal. Construcció completa de pou
embornal de mides interiors 700x300mm, incloent els
següents treballs: esbrossada, excavació,
compactació del fons de la rasa, formació de solera
de formigó HM-15 de 100x60x15 cm, formació de la
caixa embornal amb peces prefabricades de formigó,
morter i subministrament i col·locació de marc i reixa
de fosa dúctil de 700x370x40 mm. S'inclou el
subministrament i col·locació de tots els materials i la
càrrega i transport a abocador dels productes de
rebuig.

Rend.: 2,703 233,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 20,22000 = 29,92231
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,42000 = 3,96226
A0140000 h Manobre 4,000 /R x 16,92000 = 25,03885

Subtotal: 58,92342 58,92342
Maquinària

C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumàtics. 0,100 /R x 32,07000 = 1,18646

Subtotal: 1,18646 1,18646
Materials

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,200      x 68,35000 = 13,67000
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B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 54,000      x 0,15000 = 8,10000
B071UA25 m3 Morter de ciment Portland amb 250 Kg/m3 0,042      x 68,70000 = 2,88540
BDDZIA11 u Marc i reixa de fosa dúctil de 720x320x50 mm 1,000      x 83,17000 = 83,17000
BDD1IA60 u Base per a pou de caiguda de 700x300x550 1,000      x 58,95000 = 58,95000

Subtotal: 166,77540 166,77540

COST DIRECTE 226,88528
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,80656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,69184

P-47 GD700010 m3 Sorra per a assentament de canonades.
Subministrament i col.locació de sorra per a formació
de llit d'assentament i recobriment de tubs dins de
rasa incloent la compactació manual al 95% del
Próctor Modificat.

Rend.: 0,153 21,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 21,42000 = 1,40000
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 16,92000 = 2,21176

Subtotal: 3,61176 3,61176
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,001 /R x 33,62000 = 0,21974
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,050 /R x 7,99000 = 2,61111

Subtotal: 2,83085 2,83085
Materials

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1,000      x 14,45000 = 14,45000

Subtotal: 14,45000 14,45000

COST DIRECTE 20,89261
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,62678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,51939

P-48 GD71IA11 m Execució completa d'escomesa feta amb tub de PE
Ø200mm, per a aigües residuals o per a aigües
pluvials, incloent; esbrossada, excavació de rasa de
no menys de 150x60 centímetres, piconat del fons de
la rasa, formació de llit de sorra o de sauló garbellat
de 10 centímetres d'espessor, subministrament i
col.locació de tub estructurat de PE de Ø200mm de
diàmetre nominal de paret estructurada classe SN8,
reblert amb formigó HM-15 fins a 15 centímetres per
sobre del tub, reblert de la rasa amb sòl «adequat».
S'inclou també la part proporcional de junts elàstics,
colzes, canvis de diàmetre i totes les operacions i
materials auxliliars per a executar correctament les
connexions. S'inclou també la part proporcional
d'implantació de fita de senyalització permanent en el
punt de connexió previst.

Rend.: 1,000 44,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 20,22000 = 8,08800
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 21,42000 = 0,21420 110
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Subtotal: 8,30220 8,30220
Maquinària

C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumàtics. 0,200 /R x 32,07000 = 6,41400

Subtotal: 6,41400 6,41400
Materials

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,350      x 68,35000 = 23,92250

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,050      x 16,17000 = 0,80850
BFB51005 m Tub estructurat de polietilè de Ø200mm, classe SN4 1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 28,73100 28,73100

COST DIRECTE 43,44720
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,30342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,75062

P-49 GD71IA21 m Execució completa d'escomesa feta amb tub de PE
Ø315mm, per a aigües residuals o per a aigües
pluvials, incloent; esbrossada, excavació de rasa de
no menys de 150x60 centímetres, piconat del fons de
la rasa, formació de llit de sorra o de sauló garbellat
de 10 centímetres d'espessor, subministrament i
col.locació de tub estructurat de PE de Ø315mm de
diàmetre nominal de paret estructurada classe SN8,
reblert amb formigó HM-15 fins a 15 centímetres per
sobre del tub, reblert de la rasa amb sòl «adequat».
S'inclou també la part proporcional de junts elàstics,
colzes, canvis de diàmetre i totes les operacions i
materials auxliliars per a executar correctament les
connexions. S'inclou també la part proporcional
d'implantació de fita de senyalització permanent en el
punt de connexió previst.

Rend.: 0,767 53,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 20,22000 = 10,54498
A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 21,42000 = 0,27927

Subtotal: 10,82425 10,82425
Maquinària

C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumàtics. 0,200 /R x 32,07000 = 8,36245

Subtotal: 8,36245 8,36245
Materials

BFB51010 m Tub estructurat de polietilè de Ø315 mm, classe SN4. 1,000      x 7,89000 = 7,89000
B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,350      x 68,35000 = 23,92250

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,050      x 16,17000 = 0,80850

Subtotal: 32,62100 32,62100
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COST DIRECTE 51,80770
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,55423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,36193

P-50 GD73IA40 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE
de Ø400 mm de diàmetre nominal de paret
estructurada classe SN8, incloent la part proporcional
de junts de goma i la part proporcional de materials i
operacions per a executar totes les connexions.

Rend.: 0,665 24,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,95000 = 8,09774
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,89000 = 3,14135

Subtotal: 11,23909 11,23909
Materials

BFB51040 m Tub estructurat de polietilè de Ø400 mm, classe SN4. 1,000      x 12,18000 = 12,18000

Subtotal: 12,18000 12,18000

COST DIRECTE 23,41909
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,70257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,12166

P-51 GDACIA08 m Construcció completa de pou de registre Ø100cm,
incloent la part proporcional dels següents treballs:
esbrossada; excavació; compactació del fons de
l'excavació; execució de solera de 20 cm de formigó
de 15 N/mm2; subministrament i col·locació de
passamur de PE soldat prèviament al tub d'entrada;
formació de cubeta a mitja canya de PE amb
diàmetre igual que el tub de sortida; formació de base
de pou circular amb paret de maó massís de 30 cm
d'espessor i 50 cm d'alçada, arrebossada i lliscada a
les cares vistes; col·locació de peces prefabricades
de formigó de Ø100 cm de diàmetre interior;
col·locació de con de transició Ø100-Ø60x60cm
secció caixó i col·locació de graons de polipropilè. El
preu inclou el subministrament de tots els materials,
el reblert de l'extradós de la fàbrica, la càrrega i
transport a l'abocador dels productes de rebuig i totes
les operacions i materials auxiliars per a deixar
completament acabada la unitat d'obra.

Rend.: 0,777 418,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,42000 = 13,78378
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 20,22000 = 39,03475
A0140000 h Manobre 2,500 /R x 16,92000 = 54,44015

Subtotal: 107,25868 107,25868
Maquinària

C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumàtics. 0,250 /R x 32,07000 = 10,31853

Subtotal: 10,31853 10,31853
Materials
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BDD1IA00 u Con per a pou de registre de D1000xD600x600 mm. 1,000      x 65,59000 = 65,59000
BFBPIA63 u Passamurs de PE de Ø630 mm de diàmetre 0,200      x 188,39000 = 37,67800
BFBPIA50 u Passamurs de PE de Ø500 mm de diàmetre 0,400      x 148,97000 = 59,58800
BFBPIA40 u Passamurs de PE de Ø400 mm de diàmetre. 0,400      x 83,83000 = 33,53200
BDD1IA10 u Anell per a pou de registre de Ø1000x500 mm. 0,200      x 51,91000 = 10,38200
B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 100,530      x 0,15000 = 15,07950
B071UA25 m3 Morter de ciment Portland amb 250 Kg/m3 0,045      x 68,70000 = 3,09150
B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,402      x 68,35000 = 27,47670

BDDZUIA0 u Graó de polipropilè. 4,000      x 9,01000 = 36,04000

Subtotal: 288,45770 288,45770

COST DIRECTE 406,03491
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,18105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 418,21596

P-52 GEZZIA10 u Marc i tapa de pluvials. Subministrament i col·locació
de marc i tapa de pas útil D70 mm de fosa dúctil,
classe 400 (càrrega rotura 40.000 daN), incloent la
inscripció ''PLUVIALS'' o ''SANEJAMENT''

Rend.: 1,000 85,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 20,22000 = 10,11000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,92000 = 8,46000

Subtotal: 18,57000 18,57000
Materials

B071UA20 m3 Morter de ciment Portland amb 200 Kg/m3 0,050      x 44,92000 = 2,24600
BDKZIA03 u Marc i tapa de fosa dúctil classe D-400. Tapa de fosa

dúctil de pas útil Ø600 mm, marc quadrat de 850x850
mm o marc rodó de Ø850 mm.

0,700      x 88,91000 = 62,23700

Subtotal: 64,48300 64,48300

COST DIRECTE 83,05300
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,49159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,54459

P-53 GFB26355 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
densitat baixa tipus PE32, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, 10A de pressió nominal, col.locat al
fons de la rasa.

Rend.: 1,000 6,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,89000 = 2,08900
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,95000 = 1,79500

Subtotal: 3,88400 3,88400
Materials

BFB2IA03 m Canonada PE de baixa densitat PE32 Ø32mm PN10 1,020      x 1,32000 = 1,34640
BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs

de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000
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BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 3,20000 = 0,96000

Subtotal: 2,36640 2,36640

COST DIRECTE 6,25040
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,18751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,43791

P-54 GFB27355 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
densitat baixa tipus PE32, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, 10A de pressió nominal, col.locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,89000 = 2,08900
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,95000 = 1,79500

Subtotal: 3,88400 3,88400
Materials

BFB2IA04 m Canonada PE de baixa densitat PE32 Ø40mm PN10 1,020      x 2,06000 = 2,10120
BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 4,96000 = 1,48800

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 3,67920 3,67920

COST DIRECTE 7,56320
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,79010

P-55 GFB29355 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de
densitat baixa tipus PE32, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, 10A de pressió nominal, col.locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 12,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,89000 = 2,08900
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,95000 = 1,79500

Subtotal: 3,88400 3,88400
Materials

BFB2IA10 m Canonada PE de baixa densitat PE32  Ø63mm PN10 1,000      x 5,04000 = 5,04000
BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 10,33000 = 3,09900

BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 8,34900 8,34900
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COST DIRECTE 12,23300
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,36699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,59999

P-56 GG12IA50 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
d'assentament elàstic de diàmetre nominal DN63 i
pressió 10 bars model BV-05-47 casa BELGICAST (o
similar) incloent subministrament i instal·lació
d'acoblaments amb brida per a qualsevol material;
l'allargament d'1 m amb tub de PE per a accionament
des del paviment, i l'arqueta de registre de fosa dúctil,
així com tots els accessoris necessaris per al seu
correcte muntatge.

Rend.: 1,000 201,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialitzat 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,42000 = 5,35500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,22000 = 20,22000

Subtotal: 42,18500 42,18500
Materials

BN15IA05 u Allargadora telescòpica de 1,2m a 2m, per a vàlvula
DN50 amb protecció de PE

1,000      x 49,42000 = 49,42000

BNCAP050 u Trampilló de fosa dúctil 1,000      x 18,71000 = 18,71000
BN12IA05 u Vàlvula comporta d'assentament elàstic DN50mm i

PN10/16
1,000      x 84,84000 = 84,84000

Subtotal: 152,97000 152,97000

COST DIRECTE 195,15500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,85465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,00965

P-57 GG12IA53 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
d'assentament elàstic de diàmetre nominal DN63 i
pressió 10bars model BV-05-47 casa BELGICAST (o
similar) incloent subministrament i instal·lació
d'acoblaments amb brida per a qualsevol material;
l'allargament d'1 m amb tub de PE per a accionament
des del paviment, i l'arqueta de registre de fosa dúctil,
així com tots els accessoris necessaris per al seu
correcte muntatge.

Rend.: 1,000 230,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialitzat 1,000 /R x 16,61000 = 16,61000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,22000 = 20,22000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,42000 = 5,35500

Subtotal: 42,18500 42,18500
Materials

BNCAP050 u Trampilló de fosa dúctil 1,000      x 18,71000 = 18,71000
BN15IA07 u Allargadora telescòpica de 1,2m a 2m, per a vàlvula

DN80 amb protecció de PE
1,000      x 49,42000 = 49,42000

BN12IA07 u Vàlvula comporta DN80 d'assentament elàstic
PN10/16

1,000      x 113,55000 = 113,55000
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Subtotal: 181,68000 181,68000

COST DIRECTE 223,86500
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,71595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,58095

P-58 GGA5IA05 u Subministrament i instal.lació de ventosa de diàmetre
nominal DN63mm, incloent el subministrament i la
completa instal.lació de vàlvula d'aïllament (vàlvula
de comporta DN63 tipus BV-05-47 BELGICAST, o
similar) i dels elemenst auxiliars: adaptador de tub PE
a brida GGG-50, te de derivació, cargols, femelles,
volanderes,...

Rend.: 1,000 602,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialitzat 0,750 /R x 16,61000 = 12,45750
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,42000 = 5,35500
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 20,22000 = 15,16500

Subtotal: 32,97750 32,97750
Materials

BNAVIA05 u Ventosa DN50 trifuncional de doble cos, PN16 1,000      x 462,24000 = 462,24000
BN13IA05 u Volant per a vàlvula de comporta DN50 1,000      x 5,34000 = 5,34000
BN12IA05 u Vàlvula comporta d'assentament elàstic DN50mm i

PN10/16
1,000      x 84,84000 = 84,84000

Subtotal: 552,42000 552,42000

COST DIRECTE 585,39750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 17,56193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 602,95943

P-59 GHM11IA8 u Subministrament i col·locació de columna
troncocònica de 8 metres d'alçada segons plànols de
detall, feta de xapa d'acer de 4 mm d'espessor
galvanitzada amb base de pletina amb perns i portella
de registre per allotjament de connexions i fusibles,
incloent l'execució completa de cimentació amb dau
de formigó HM-15 de 80x80x80 cm amb totes les
operacions corresponents: excavació, encofrat,
subministrament i col·locació de perns,
subministrament i col·locació de tubs de PVC o PE, i
càrrega i transport a l'abocador de tots els productes
de rebuig.

Rend.: 1,000 388,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,22000 = 20,22000
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 21,42000 = 1,07100
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,92000 = 16,92000

Subtotal: 38,21100 38,21100
Materials

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,226      x 68,35000 = 15,44710

BG221K20 m Tub flexible corrugat de PE de 90 mm de diàmetre
nominal, classe SN4

2,000      x 0,89000 = 1,78000 116
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BHM11IA8 u Columna de 8 metres d'alçada d'acer galvanitzada 1,000      x 321,38000 = 321,38000

Subtotal: 338,60710 338,60710

COST DIRECTE 376,81810
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,30454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 388,12264

P-60 GHM1IA18 u Columna cilíndrica de 5m d'alçada. Subministrament i
col.locació de columna cilíndrica de 5 metres d'alçada
d'acer galvanitzada de diàmetre Ø120mm i 4mm
d'espesor model SPA ''Barberà-M'' marca Alex-Llum,
o similar. Portarà element reductor de Ø60x100mm
anell de canvi de secció en fundició d'alumini, i porta
de registre de 300mm d'alçada, anell de reforç, 4
carteles i junta tòrica mòbil. El material serà d'acer
galvanitzar per inmersió de bany calent de zinc. El
preu inclou l'execució de fonamentació amb dau de
formigó de Ø0,6x0,7m amb totes les operacions
corresponents: excavació, encofrat, subministrament i
col.locació de 4 perns de 22x700 mm,
subministrament i col.locació de tubs de PVC en
general o PE, i càrrega i transport a l'abocador de tots
els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 361,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,92000 = 16,92000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,22000 = 20,22000
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,42000 = 10,71000

Subtotal: 47,85000 47,85000
Materials

BHM1IA91 u Columna cilíndrica de 5 m d'altura 1,000      x 277,85000 = 277,85000
B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,350      x 68,35000 = 23,92250

BG221K20 m Tub flexible corrugat de PE de 90 mm de diàmetre
nominal, classe SN4

2,000      x 0,89000 = 1,78000

Subtotal: 303,55250 303,55250

COST DIRECTE 351,40250
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 10,54208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 361,94458

P-61 GHN3IA29 u Subministrament i instal·lació de lluminària marca
CARANDINI model PRQ-104 (o similar), amb flux
assimètric longitudinal, amb làmpada de VSAP 70 W
prevista per a funcionar amb dos nivells de flux
lluminòs.

Rend.: 1,000 520,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 21,42000 = 0,21420
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 20,89000 = 2,08900
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 17,93000 = 1,79300

Subtotal: 4,09620 4,09620
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Materials
BHN4IA29 U Lluminària PRQ-104 1,000      x 501,24000 = 501,24000

Subtotal: 501,24000 501,24000

COST DIRECTE 505,33620
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 15,16009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 520,49629

P-62 GHN3IA44 u Subministrament i instal·lació de lluminària tipus
QSA-5 de la casa CARANDINI o similar, amb
làmpada de VSAP 150 W prevista per a funcionar
amb dos nivells de flux lluminòs.

Rend.: 1,000 466,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 21,42000 = 0,21420
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 20,89000 = 2,08900
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 17,93000 = 1,79300

Subtotal: 4,09620 4,09620
Materials

BHN3IA26 u Lluminaria asimètrica tipus QSA casa CARANDINI
VSAP 150W-2N

1,000      x 449,00000 = 449,00000

Subtotal: 449,00000 449,00000

COST DIRECTE 453,09620
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 13,59289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 466,68909

P-63 GHTQIA15 u Subministrament i instal·lació de quadre d'enllumenat
format per armari d'acer inoxidable Norma AISI-304
pintat RAL-7032, mides 1410x1260x400 mm previst
per a 4 sortides model ARI-20R amb
estabilitzador-reductor de fluxe lluminòs de 22KVA.
Incloent cèl·lula fotoelèctrica per a encesa automàtica
i sistema de comandament mitjançant rellotge
astronòmic ORBIS DATA ASTRO així com tots els
elements descrits al Plec de Condicions.

Rend.: 1,000 10.828,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 20,89000 = 15,66750

Subtotal: 15,66750 15,66750
Materials

BHTQIA50 u Sistema de control i comandament URBILUX via radio 1,000      x 2.559,35000 = 2.559,35000
BHTQIA10 u Quadre ARI-20R 4S amb reductor de fluxe de 22KVA 1,000      x 7.938,55000 = 7.938,55000

Subtotal: 10.497,90000 10.497,90000

COST DIRECTE 10.513,56750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 315,40703

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.828,97453
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P-64 GO31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6
mm2 tipus RV-0.6/1 KV segons UNE 21029 per a
instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic
incloent la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 2,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 21,42000 = 0,02142
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 20,89000 = 0,25068
A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 17,93000 = 0,21516

Subtotal: 0,48726 0,48726
Materials

BG31IA10 m Cable de coure 4*6 mm2 RV-0.6/1 KV. 1,000      x 1,72000 = 1,72000

Subtotal: 1,72000 1,72000

COST DIRECTE 2,20726
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,27348

P-65 GO38IA40 m Subministrament i estesa de cable conductor de
coure protegit de 35 mm2 per a posta a terra, incloent
la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 2,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,005 /R x 20,89000 = 0,10445
A013H000 h Ajudant electricista 0,005 /R x 17,93000 = 0,08965

Subtotal: 0,19410 0,19410
Materials

BG31IA40 m Cable de coure protegit de 35 mm2 1,000      x 2,11000 = 2,11000

Subtotal: 2,11000 2,11000

COST DIRECTE 2,30410
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,06912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37322

P-66 GOD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a
terra, incloent la soldadura Cadweld i el recobriment
amb sals així com tots els materials i operacions
addicionals de connexionat. Inclou també la part
proporcional del subministrament i col·locació de
perns, grapes i fixacions i totes les operacions i
materials necessaris per a deixar completa i
correctament connectada a terra la tanca o element
metàl·lic més proper a la piqueta.

Rend.: 1,000 15,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 20,89000 = 1,04450
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 17,93000 = 1,79300

Subtotal: 2,83750 2,83750
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Materials
BGD1IA00 u Piqueta d'1,5 metre de longitud 1,000      x 10,61000 = 10,61000
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 1,16000 = 1,16000

Subtotal: 11,77000 11,77000

COST DIRECTE 14,60750
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,43823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,04573

P-67 GOEAIA00 u Execució completa d'escomesa elèctrica de baixa
tensió l'obra civil i el subministrament i instal·lació
dels metres addicionals de cablejat elèctric per a
entrar i sortir de la caixa d'escomesa de l'abonat
segons especificacions de la companyia.

Rend.: 1,000 93,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialitzat 0,500 /R x 16,61000 = 8,30500
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,42000 = 5,35500
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 20,22000 = 16,17600

Subtotal: 29,83600 29,83600
Materials

BG39EP05 m Conductor d'alumini 3(1x240)+1x150 per a BT 3,000      x 20,17000 = 60,51000

Subtotal: 60,51000 60,51000

COST DIRECTE 90,34600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,71038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,05638

P-68 GOEAIA30 u Armari, caixes i aparellatge per a dues escomeses de
BT d'habitatge unifamiliar. Execució completa
d'armari per a escomesa elèctrica de dos abonats
incloent el subministrament i col.locació dels
següents elements: Armari de formigó prefabricat de
dimensions interiors 1790x227x1350 mm per a
conjunt de dos escomeses; dues caixes de protecció i
mesura tipus CPM 1-D2 model PN55C/D4-CBL de la
casa Himel (o similar); i una caixa de distribució per a
2 abonats model DSPD-9240/C de la casa Himel (o
similar). El preu inclou tots els treballs de connexió i
elements necessaris per a la correcta i completa
execucio de tots els elements descrits. Tot homologat
per companyia elèctrica i legalitzat.

Rend.: 1,000 1.194,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,42000 = 10,71000
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 20,89000 = 20,89000
A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 17,93000 = 35,86000

Subtotal: 67,46000 67,46000
Materials

BG1B2605 u Armari de distribució per escomesa elèctrica de la
marca HIMEL model DSPD-9240/C (o similar), format
per armari de poliester de mides 521x536x231cm, 2
conjunts de bases c/c 3F+N de 400A, 6 derivacions

1,000      x 377,34000 = 377,34000
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per abonats (F+N) per c/c i borns metàl.lics per
embors de cables.

BG1B2710 u Armari de poliester prensat per equip de mesura de la
marca HIMEL model PN-34 C/D2-CBL (o similar).

2,000      x 97,30000 = 194,60000

BG39EP05 m Conductor d'alumini 3(1x240)+1x150 per a BT 1,000      x 20,17000 = 20,17000
BG9IA10 u Armari de formigó prefabricat de dimensions

1790x227x1350 mm per a allotjament de dues caixes
de protecció i mesura i un armari de distribució, inclòs
porta d'accés normalitzada per companyia.

1,000      x 500,14000 = 500,14000

Subtotal: 1.092,25000 1.092,25000

COST DIRECTE 1.159,71000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 34,79130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.194,50130

P-69 GOW3IA40 u Subministrament i instal.lació d'un trafo de 630kVA. El
preu inclou muntatge, connexionat de bornes a
cel.les, i part proporcional de xarxa de terres exterior
(neutres trafos i xarxa de serveis), enllumenat del
centre, ponts d'interconnexió M.T. entre sortides
cel.la ruptor a trafo de potència amb cable de
1x150mm2 Al de 18/30kV, cartutxos fussibles,
certificats de pas i contactes, accessoris (banqueta,
rótuls, guants, plaques, extintors).

Rend.: 1,000 11.147,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 20,89000 = 20,89000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,42000 = 21,42000

Subtotal: 42,31000 42,31000
Materials

BGU4IA12 u Trafo de 630 kVA 1,000      x 10.780,6800 = 10.780,68000

Subtotal: 10.780,68000 10.780,68000

COST DIRECTE 10.822,99000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 324,68970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.147,67970

P-70 GP0DIA02 ml Desmuntatge i enretirada a qualsevol distància de
xarxa aèria de telefonia, segons especificacions de la
corresponent companyia, incloent el cablejat i la part
proporcional de fonamentacions, pals (de fusta, acer
o formigó) així com de tots els materials existents.
S'inclou el transport a abocador, lloc de reutilització o
magatzem autoritzat, inclòs cànon d'abocament.

Rend.: 1,000 6,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,040 /R x 21,42000 = 0,85680
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,89000 = 0,83560

Subtotal: 1,69240 1,69240
Maquinària

C1503U20 h Camió grua de 10 t 0,100 /R x 42,10000 = 4,21000
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Subtotal: 4,21000 4,21000

COST DIRECTE 5,90240
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07947

P-71 GPHAIA22 u Construcció completa de pericó de 70x70x105 cm per
a senyalització per cable complint totes les
especificacions i plànols de detall de la companyia.
Feta amb caixa prefabricada de plàstic d'alta
resistència o formigó prefabricada incloent els
següents treballs: excavació, compactació del fons,
subministrament i col·locació de tots els materials,
transport a l'abocador de tots els productes sobrants i
el reblert de l'extradós dels paraments.

Rend.: 1,000 239,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,700 /R x 16,92000 = 28,76400
A0121000 h Oficial 1a 1,700 /R x 20,22000 = 34,37400

Subtotal: 63,13800 63,13800
Maquinària

C1105A10 h Retroexcavadora petita, pneumàtics. 0,100 /R x 29,01000 = 2,90100

Subtotal: 2,90100 2,90100
Materials

BDKAIA20 u Pericó prefabricat de formigó 70x70x105cm 1,000      x 166,72000 = 166,72000

Subtotal: 166,72000 166,72000

COST DIRECTE 232,75900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,98277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,74177

P-72 GQFBIA21 u Subministrament i col·locació de banc model
SOCRATES de la casa ''Escofet'' (o similar), de color
gris amb acabat pulit i hidrofugat de 2,40 metres de
longitud, 60 cm d'ample, 45 cm d'altura i 1.500 kg de
pes.

Rend.: 1,000 939,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 16,92000 = 11,84400

Subtotal: 11,84400 11,84400
Materials

BS13IA21 ut Banc SOCRATES 1,000      x 900,24000 = 900,24000

Subtotal: 900,24000 900,24000

COST DIRECTE 912,08400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 27,36252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 939,44652
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P-73 GQFBIA22 u Subministrament i col·locació de cub model
SOCRATES de la casa ''Escofet'' (o similar), de color
gris amb acabat pulit i hidrofugat de 60 cm de
longitud, 60 cm d'ample, 45 cm d'altura i 375 kg de
pes.

Rend.: 1,000 264,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 16,92000 = 11,84400

Subtotal: 11,84400 11,84400
Materials

BS13IA22 ut Cub SOCRATES 1,000      x 244,51000 = 244,51000

Subtotal: 244,51000 244,51000

COST DIRECTE 256,35400
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,69062

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,04462

P-74 GQFPIA06 u Subministrament i col·locació de paperera trabucable
de Ø37 cm de circumferència, d'acer inoxidable, amb
la base perforada, la vora arrodonida i els suports fets
amb tub de Ø40 mm, ancorada amb dos daus de
formigó HM-15 de 30x30x30 cm. Incloent l'excavació i
la càrrega i transport a l'abocador dels productes de
rebuig.

Rend.: 1,000 192,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,92000 = 25,38000

Subtotal: 25,38000 25,38000
Materials

BS213IA11 u Paperera trabucable de 37cm de diàmetre d'acer
inoxidable

1,000      x 155,60000 = 155,60000

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,090      x 68,35000 = 6,15150

Subtotal: 161,75150 161,75150

COST DIRECTE 187,13150
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,61395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,74545

P-75 GR01IA16 ut Subministrament de Betula pendula de 18-20 cm de
perímetre de tronc a 1m d'alçada del terra. Fletxat i
amb pa de terra i tela metàlica amb aportació de terra
vegetal adobada.

Rend.: 1,000 144,48 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-76 GR01IA50 ut Subministrament de Pyrus caleryana de 20-25 cm de
perímetre de tronc a 1m d'alcada del terra. Fletxat i
amb pa de terra i tela metàlica amb aportació de terra
vegetal adobada.

Rend.: 1,000 237,39 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-77 GRF5IA03 u Subministrament i instal.lació d'electrovàlvula de 1'' a
rosca model 2400MT de la marca Richdell (o similar),
per a un cabal de 5m3/h i una pèrdua de càrrega
màxima de 0.18bar, instal.lada dins pericó de
40x40cm amb tapa de fosa, amb cos bypass de
CU-32 i tres claus de pas.

Rend.: 1,000 60,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,42000 = 10,71000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,92000 = 16,92000

Subtotal: 27,63000 27,63000
Materials

BJRVIA03 u Electrovàlvula d'1'' a rosca model 2400 MT de la
marca Richdell

1,000      x 30,82000 = 30,82000

Subtotal: 30,82000 30,82000

COST DIRECTE 58,45000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,75350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,20350

P-78 GRF5Z006 u Subministrament i col·locació de vàlvula d'esfera
manual roscada, per a tub de polietile de 40 mm de
diametre nominal, de 10 bar de PN, muntada en
pericó de registre soterrada.

Rend.: 1,000 73,36 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-79 GRF5Z008 u Anella d'1,00 m de diametre de reg per degoteig amb
tub de polietile de 4 bar de 16 mm de diametre amb
goters interlinia cada 50 cm integrats dins del tub i
autocompensats, amb proteccio de tub de pvc
corrugat drenant de 80 mm de diametre, inclos la
connexio a la xarxa primaria

Rend.: 1,000 9,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-80 GRF6IA05 u Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua
model R4065 tipus hèlix Wolmann horitzontal per a
reg de 63mm, cabal 65m3/h, i ramal d'escomesa de
63 mm. El preu inclou l'execució completa de
l'escomesa per a ús de reg amb comptador, collaret
de derivació per canonada de distribució d'aigua
potable, canonada de PE de 63 mm, accessoris de
llautó. També està inclòs la connexió a la xarxa del
servei i muntatge de l'escomesa, el subministrament
de la tapa de registre, els drets de contractació del
comptador de reg i les fitxes i administració de la
contractació del reg. S'inclou preequip per a muntatge
i subministrament i instal·lació d'un emisor d'impulsos
de baixa freqüència tipus reed. Tot homologat segons
normes C.E.E. classe B incloent verificació primitiva
preventiva.

Rend.: 1,000 879,33 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-81 GTP1IA08 m Subministrament i col.locació de tanca metàl.lica
d'enreixat de simple torsió de forma romboidal de
2.5m d'alçada, fabricat amb filferro de 50kg/mm2 de
resistència, galvanitzat de diàmetre 2.2mm i amples
de malla de 40 a 50mm. El preu inclou la part
proporcional de muntants d'acer galvanitzat i
diàmetre 50mm de: subjecció intermèdia que es
col.locaran cada 3m, muntants de tensió cada 30m,

Rend.: 1,000 38,33 €
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muntants de cantonada, incloent perns, ancoratges i
tots els elements necessaris per a una correcta
construcció. S'inclou també la part proporcional de
fonamentació de cadascun dels muntants amb dau
de formigó de 40x40 cm.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,260 /R x 21,42000 = 5,56920
A0150000 h Manobre especialitzat 0,180 /R x 16,61000 = 2,98980

Subtotal: 8,55900 8,55900
Materials

B6A1IA03 m2 Tanca metàl.lica galvanitzada de simple torsió inclòs
suports

2,600      x 11,02000 = 28,65200

Subtotal: 28,65200 28,65200

COST DIRECTE 37,21100
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,11633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,32733
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Capítol preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 
Ambdós, tenen com a finalitat regular l’execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de 
qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte, al Promotor 
o propietari de l’obra, al Contractista o constructor de l’obra, als seus tècnics i encarregats, a 
l’arquitecte tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en 
ordre a l’acompliment del contracte de l’obra.  
 
Documentació del Contracte de l’obra 
 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per odre de relació pel que 
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent: 
 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d’empresa o arrendament d’obra si 
és que existeix. 

2. El plec de condicions particulars 
3. El present plec general de condicions 
4. La resta de la documentació del projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost) 

 
Capítol I : Condicions facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L’arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l’arquitecte director: 
a) Comprovar l’adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per 
tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries 
que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció 
amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l’acte 
de recepció. 
f) Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure juntament amb l’aparellador o 
arquitecte tècnic, el certificat de final d’obra. 
 
L’aparellador o arquitecte tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l’aparellador o arquitecte tècnic: 
a) Redactar el document d’estudi i anàlisis del projecte d’acord amb el previst a l’article 1.4 de 
les tarifes d’honoraris aprovades per R.D. 314/1979. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent subscrivint-la juntament amb 
l’arquitecte i amb el constructor. 
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en 
el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb 
les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar de proves i assaigs de materials, 
instal·lacions i altres unitats d’obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla 
de control, així com efectuar altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la 
qualitat constructiva d’acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats 
n’informarà puntualment al constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes. 
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g) Fer les medicions d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a 
les certificacions valorades i a la liquidació final de l’obra. 
h) Subscriure, juntament amb l’arquitecte, el certificat final d’obra. 
 
El constructor 
 
Article 5.- Correspon al constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin les previsions contemplades a l’estudi bàsic . 
c) Subscriure amb l’arquitecte i l’aparellador o arquitecte tècnic l’acta de replanteig de l’obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions 
dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s’utilitzen. 
f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les anotacions que 
s’hi practiquin. 
g) Facilitar a l’aparellador i arquitecte tècnic, amb el temps suficient, els materials necessaris 
per l’acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del constructor o contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El constructor, a la vista del Projecte d’execució que contingui l’estudi de seguretat i 
salut o bé l’estudi bàsic, presentarà el pla de seguretat que s’haurà d’aprovar, abans de l’inici 
de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de 
no ser necessària la designació de coordinador.  
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d’un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de les obres sempre que a la mateixa intervingui més d’una empresa, o 
una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi 
corresponguin a ells directament, o en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. 
 
Oficina a l’obra 
 
Article 8.- El constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 
adequat, on s’hi puguin extendre i consultar els plànols. 
 
En l’esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la direcció facultativa: 
- El projecte d’execució complert, inclosos els complements que en el seu cas, redacti 
l’arquitecte. 
- La llicència d’obres 
- El llibre d’ordres i assistències 
- El pla de segureta i salut 
- La documentació de les assegurances esmentades en l’article 5 
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Disposarà a més el constructor una oficina per a la direcció facultativa, convenientment 
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El llibre d’incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinador 
en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de 
coordinador, en poder de la direcció facultativa. 
 
Representació del contractista 
 
Article 9.- El constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegat seu en l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
contracta. 
Les seves funcions seran les del constructor segons s’especifica a l’article 5.  
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el plec de condicions 
particulars d’indole facultativa, el delegat del contractista serà un facultatiu de grau superior o 
grau mig, segons els casos. El plec de condicions particulars determinarà el personal facultatiu 
o especialista que el constructor s’obligui a mantenir en l’obra com a mínim, i el temps de 
dedicació compromesa. 
 
 
Presència del constructor en l’obra 
 
Article 10.- El cap d’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a l’arquitecte o l’aparellador o 
arquitecte tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que 
calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 
documents de projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l’arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 
d’obra i tipus d’execució. 
En cas de defecte d’especificació en el plec de condicions particulars, s’entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d’alguna unitat d’obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en 
més d’un 10 per 100. 
 
Interpretacions. Aclariments i modificacions dels documents de projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi, tant de l’aparellador o arquitecte tècnic com de l’arquitecte. 
 
Article 13.- El constructor podrà requerir de l’arquitecte o l’aparellador o arquitecte tècnic, 
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la 
correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra ordres de la direcció facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
demanades de la direcció facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l’arquitecte, 
davant la propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els 
plecs de condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de l’arquitecte o de 
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l’aparellador o arquitecte tècnic, no s’admetrà cap reclamació, i el contractista podrà salvar la 
seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l’arquitecte, el 
qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel contractista del personal nomenat per l’arquitecte 
 
Article 15.- El constructor no podrà recusar als arquitectes, aparelladors, o personal encarregat 
per aquests de la vigilància de l’obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i medicions.  
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d’acord amb allò estipulat a l’article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L’arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 
requerir el contractista perquè aparti de l’obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 
 
Article 17.- El contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el plec de condicions particulars i 
sense perjudici de les seves obligacions com a contractista general d’obra. 
 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans 
Auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, la senyalització i el 
seu tancament o ballat. 
L’aparellador o arquitecte tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests 
treballs es consideraran a càrrec del contractista i inclosos en la seva oferta. 
El constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l’aparellador o arquitecte tècnic i una 
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat preparà una acta acompanyada d’un plànol 
que haurà de ser aprovat per l’arquitecte, i serà responsabilitat del constructor l’omissió 
d’aquest tràmit. 
 
Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs 
 
Article 20.- El constructor començarà les obres en el termini marcat en el plec de condicions 
particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 
assenyalats en el plec esmentat quedin executat els treballs corresponents i, en conseqüència, 
l’execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el contracte.  
Obligatòriament i per escrit, el contractista haurà de donar compte a l’arquitecte i a l’aparellador 
o arquitecte tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d’anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la contracta, 
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la direcció facultativa estimi 
convenient variar. 
 
Facilitat per a altres contractistes 
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Article 22.- D’acord amb el que requereixi la direcció facultativa, el contractista general haurà de 
donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots 
els altres contractistes que intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d’energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós contractistes respectaran allò que resolgui la direcció facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar projecte, 
no s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l’arquitecte en 
tant es formula o es tramita el projecte reformat. 
El constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la 
direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o 
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli. 
 

Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l’acompliment de la contracta, 
previ informe favorable de l’arquitecte. Per això, el constructor exposarà, en un escrit dirigit a 
l’arquitecte la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard que degut això 
s’originarà en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l’esmentada 
causa sol·licita.  
 
Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de les obres 
 
Article 25.- El contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres 
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la direcció facultativa, a 
excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d’execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s’executaran amb estricte subjecció al projecte, a les modificacions 
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de 
la direcció facultativa i per escrit, entreguin l’arquitecte o l’aparellador o arquitecte tècnic al 
constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a 
l’article 11.  
Durant l’execució de l’obra es tindran en compte els principis d’acció preventiva de conformitat 
amb la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de 
l’edifici, se n’aixecaran els plànols que calguin per tal de què quedin perfectament definits; 
aquests documents s’estendran per triplicat i se n’entregaran un a l’arquitecte, l’altre a 
l’aparellador i el tercer al contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els 
plànols que hauran d’anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i 
irrecusables per a efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El constructor haurà d’emprar materials que acompleixin les condicions exigides en 
les condicions generals i particulars d’indole tècnica del plec de condicions i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d’acord amb allò especificat també en l’esmentat document. 
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Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de les obres, és responsable de l’execució 
dels treballs que han contractat i de les faltes i defectes que en els treballs poguessin existir per 
la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l’aparellador o arquitecte tècnic detecti 
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats 
no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució dels treballs, o un 
cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les 
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el que s’hagi contractat, i tot 
això a càrrec de la contracta. 
 
Si la contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció ordenades, 
ho resoldrà l’arquitecte. 
 

Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l’aparellador o arquitecte tècnic tingués raons de pes per creure l’existència de 
vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i 
abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per 
reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a 
l’arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del constructor, sempre i quan els 
vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El constructor té la llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en 
els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el plec particular de 
condicions tècniques preceptuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el constructor haurà de 
presentar a l’aparellador o arquitecte tècnic una llista completa dels materials i aparells que 
hagi d’emprar en la qual s’hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l’arquitecte, el constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l’anticipació prevista en el calendari de l’obra. 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i 
en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs,... que no siguin 
utilitzables en l’obra. 
Es retiraran de l’obra o es portarà a l’abocador, quan així sigui establert en el plec de 
condicions particulars vigent en l’obra. 
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l’obra quan així ho ordeni 
l’aparellador o arquitecte tècnic, però acordant prèviament amb el constructor la seva justa 
taxació, tenint en compte el valor d’aquests materials i de les depeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat 
prescrita en aquest plec, o no tinguessin la preparació que s’hi exigeix o, en fi, quan la manca 
de prescripcions formals del plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al 
seu objecte, l’arquitecte, a instàncies de l’aparellador o arquitecte tècnic, donarà ordre al 
constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al 
qual es destinen. 
Si el constructor al cap de 15 dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la propietat carregant-ne les despeses a la contracta. 
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Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a 
criteri de l’arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el 
constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en 
general, per persones que no intervinguin directament a l’obra seran per compte del propietari o 
del promotor. Per això són comptabilitzats en el pressupost d’adjudicació. 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- És obligació del constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de 
runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l’obra 
ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest plec ni en la documentació restant 
del projecte, el constructor s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que disti la direcció 
facultativa de les obres, i en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions de les obres 
 
De la recepció 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l’arquitecte comunicarà a la propietat del 
seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l’acte de recepció provisional.  
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la propietat, del constructor, de l’arquitecte i de 
l’aparellador o arquitecte tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats 
especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’extendrà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, 
si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els tècnics de la direcció facultativa extendran el certificat corresponent de final 
d’obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al 
constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per 
a subsanar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l’obra. 
Si el constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 
 
Documentació final d’obra 
 
Article 38.- L’arquitecte director facilitarà a la propietat la documentació final de les obres, amb 
les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l’aparellador o 
arquitecte tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del constructor o del 
seu representant. S’extendrà l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l’arquitecte 
amb la seva signatura, servirà per l’abonament per part de la propietat del saldo resultant 
excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
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Article 40.- El termini de garantia haurà d’estipular-se en el plec de condicions particulars i en 
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a dotze mesos. 
 

Pròrroga del termini de garantia 
Article 42.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no es trobés 
en les condicions degudes, la recepció definitiva s’aplaçarà i l’arquitecte director marcarà al 
constructor els terminis i formes en què s’hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s’efectuessin dins d’aquests terminis, podrà resoldre’s el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 
 
Article 43.- En el cas de la resolució del contracte, el contractista estarà obligat a retirar, en el 
termini que es fixi en el plec de condicions particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal·lacions,... a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en 
condicions de ser recomençada per una altre empresa. 
 
Capítol II: Condicions econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 44.- Tots els que intervinguin en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d’acord amb les condicions 
contractualment establertes. 
 
Article 45.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se 
recíprocament les garanties adequades a l’acompliment puntual de les seves obligacions de 
pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 46.- El contractista prestarà fiança d’acord amb el que s’estipularà en el plec de 
condicions particulars d’aquesta obra i segons els procediments regulats per la legislació. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Article 47.- Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar 
l’obra en els condicions contractades, l’arquitecte director, en nom i representació del promotor, 
els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant 
el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el 
propietari, en el cas que l’import de la fiança no fos suficient per cobrir l’import de les despeses 
efectuades en les unitats d’obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 48.- La fiança retinguda serà retornada al contractista un cop hagi transcorregut el 
termini de fermança estipulat en el contracte. 
Un cop signada l’acta de recepció de l’obra, el promotor podrà exigir que el contractista li 
acrediti la liquidació dels seus deutes causats per l’execució de l’obra, tals com salaris, 
subministraments, subcontractes,... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 
 
Article 49.- Si el promotor, amb la conformitat de l’arquitecte director, accedís a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 

Epígraf 3: del preus 
 
Composició dels preus unitaris 
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Article 50.- El càlcul de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, 
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 
a) La mà d’obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 
directament en l’execució de la unitat d’obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat de què es 
tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 
d’accidents i enfermetats professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia,... que tinguin lloc per l’accionament o 
funcionament de la màquina i instal·lació utilitzades en l’execució de la unitat d’obra. 
e) Les depeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 
 
Es consideren costos indirectes: 
 
Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances,..., els del personal tècnic i 
administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es 
xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideren despeses generals: 
 
Les depeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l’administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes. En aquesta obra de l’administració pública aquest percentatge s’estableix 
entre un 13 %. 
 
Benefici industrial: 
 
El benefici industrial del contractista s’estableix en el 6 % sobre la suma de les partides 
anteriors. 
 
Preu de contracta: 
 
El preu de contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les depeses generals i el 
benefici industrial. 
L’IVA gira sobre aquesta suma, però no n’integra el preu. 

Preus contradictoris 
 
Article 51.- Es produiran preus contradictoris només quan la propietat mitjançant l’arquitecte 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista.  
El contractista estarà obligat a efectuar el canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’arquitecte i el contractista abans 
de començar l’execució dels treballs i en el termini que determini el plec de condicions 
particulars. Si substitueix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del 
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d’utilització més freqüent en la 
localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 
contracte. 
 
Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 
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Article 52.- Si el contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment de preus fixats en el 
quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l’execució de les obres. 
 
Formes tradicionals de medir o d’aplicar els preus 
 
Article 53.- En cap cas podrà al·legar el contractista els usos i costums del país respecte a 
l’aplicació dels preus o de la forma de medir les unitats d’obra executades, es respectarà allò 
previst en primer lloc, al plec general de condicions tècniques, i en segon lloc, al plec general 
de condicions particulars. 
 
Emmagatzematge de materials 
 
Article 54.- El contractista està obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells 
d’obra que la propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel propietari són, de l’exclusiva propietat 
d’aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
 
Article 55.- Se’n diuen “Obres per administració” aquelles en què les gestions que calgui pera la 
seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant 
seu o bé mitjançant constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 

Obres per administració directa 
 
Article 56.- Se’n diuen obres per administració directa aquelles en què el propietari per si mateix 
o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix arquitecte director, autoritzat 
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l’execució de 
l’obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l’obra i, en definitiva, 
intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers 
contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si ho fos, o l’encarregat 
de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com 
autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de propietat i 
contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 57.- S’entén per obra per administració delegada o indirecta la que convenen un 
propietari i un constructor perquè aquest últim, per compte d’aquell i com a delegat seu, realitzi 
les gestions i els treballs que calguin i convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les obres per administració delegada o indirecte les 
següents: 
a) Per part del propietari, l’obligació d’abonar directament o per mitjà del constructor totes les 
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el propietari la facultat 
de poder ordenar. Bé per si mateix o mitjançant l’arquitecte director en la seva representació, 
l’ordre i la marxa dels treballs, l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han 
d’emprar-se i, a la fi, tots les elements que creguin necessaris per regular la realització dels 
treballs convinguts. 
b) Per part del constructor, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en 
harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, perceben el propietari 
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un tant per cent prefixat sobre l’import total de les depeses efectuades i abonades pel 
constructor. 
 
Liquidació d’obres per administració 
 
Article 58.- Per a la liquidació dels treballs que s’executin per administració delegada o 
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s’estableixin en les condicions 
particulars d’indole econòmica vigents en l’obra; en cas que no n’hi haguessin, les despeses 
d’administració les presentarà el constructor al propietari, en relació a la qual s’adjuntaran en 
l’ordre expressat més endavant els documents següents conformats tot ells per l’aparellador o 
arquitecte tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l’obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva 
categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, 
capataços, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 
guardians,... que hagin treballat en l’obra durant el termini de temps al qual corresponguin les 
nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals de transport de materials posats en l’obra o de retirada d’enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la 
gestió de la qual hagi intervingut el constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte 
del propietari. 
 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual 
hagi intervingut el constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un 15 %, entenent-se 
que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 
d’accidents, les depeses generals que originin al constructor els treballs per administració que 
realitzi el benefici industrial del mateix. 
 
Abonament als constructors dels comptes d’administració delegada 
 
Article 59.- Llevat pacte diferent, els abonaments al constructor dels comptes d’administració 
delegada, els realitzarà el propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats 
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l’aparellador o arquitecte tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la 
medició de l’obra realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost aprovat. Aquestes 
valoracions no tindran efectes per als abonaments al constructor sinó que s’hagués pactat el 
contrari contractualment. 
 
Normes per l’adquisició del materials i aparells 
 
Article 60.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per administració delegada es 
reserva el propietari per a l’adquisició dels materials i aparells, si al constructor se li autoritza 
per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al propietari, o en la seva representació a 
l’arquitecte director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva 
prèvia aprovació abans d’adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 61.- Si l’arquitecte director advertís en els comunicats mensuals d’obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li al constructor, que els rendiments de la mà d’obra, en totes o 
en alguna de les unitats d’obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals 
admesos generalment per a unitats d’obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al 
constructor, amb la finalitat que aquest faci les  gestions precises per augmentar la producció 
en la quantia assenyalada per l’arquitecte director. 
Si un cop feta aquesta notificació al constructor, en els mesos successius, els rendiments no 
arribessin als normals, el propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne 
el seu import del 15 % que pels conceptes abans expressats correspondria a abonar-li al 
constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s’hagin d’efectuar-li. En cas de 
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no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d’obra, se sotmetrà el 
cas a arbitratge. 
 
Responsabilitat del constructor 
 
Article 62.- En els treballs d’obres per administració delegada, el constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per 
ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones 
per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents 
s’estableixen. El constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a 
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d’abonament de les obres 
 
Article 63.- L’abonament de les obres realitzades estarà d’acord amb el que es fixi en el 
corresponent contracte d’adjudicació i en el seu cas amb la reglamentació que regula la 
contractació de les administracions públiques. 
 

Relacions valorades i certificacions 
 
Article 64.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els plecs de 
condicions particulars que regeixin en l’obra, formarà el contractista una relació valorada de les 
obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat 
l’aparellador. 
El treball executat pel contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al 
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a 
cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, tenint 
present a més allò establert en el present plec general de condicions econòmiques respecte a 
millores o substitucions dels materials o a les obres accessòries i especials,... 
Al contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, 
l’aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d’una 
nota d’enviament, a l’objecte que, dins del termini de 10 dies a partir de la data de recepció 
d’aquesta nota, el contractista pugui rn examinar-les i tornar-les firmades amb la seva 
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. 
Dins dels 10 dies següents a la seva recepció, l’arquitecte director acceptarà o refusarà les 
reclamacions del contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
contractista, en el segon cas, acudir davant la propietat contra la resolució de l’arquitecte 
director en la forma prevista en els plecs generals de condicions facultatives i legals. 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l’arquitecte director 
expedirà la certificació de les obres executades. 
 
Millores d’obres lliurament executades 
 
Article 65.- Quan el contractista, inclòs amb autorització de l’arquitecte director, utilitzés 
materials de preparació més acusada o de mides més grans que l’assenyalat en el projecte o 
substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més 
grans qualsevol part de l’obra o, en general introduís en l’obra sense demanar-li, qualsevol altra 
modificació que sigui beneficiosa a criteri de l’arquitecte director, no tindrà dret, no obstant, més 
que a l’abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb 
estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 66.- Exceptuant el preceptuat en el plec de condicions particulars d’indole econòmica, 
vigent a l’obra, l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord 
amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s’expressen: 
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a) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 
alçada, s’abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per a 
les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada 
s’abonarà íntegrament al contractista, exceptuant el cas que en el pressupost de l’obra 
s’expressi que l’import d’aquesta partida s’ha de justificar, en aquest cas, l’arquitecte director 
indicarà al contractista i amb anterioritat a l’execució, el procediment que s’ha de seguir per 
portar aquest compte, que, en realitat serà d’administració, valorant-ne els materials i els jornals 
als preus que figuren en el pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a 
l’execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l’import total amb el percentatge que es 
fixi en el plec de condicions particulars en concepte de despeses generals i benefici industrial 
del contractista. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 67.- Efectuada la recepció i si durant el termini de garantia s’haguessin executat treballs, 
per al seu abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el projecte i, sense causa justificada, no 
s’haguessin realitzat pel contractista al seu temps, i l’arquitecte director exigís la seva 
realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i 
abonats d’acord amb el que es va establir en els plecs particulars o en el seu defecte en els 
generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l’època de la seva 
realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 
2n. Si s’han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús, degut a 
què aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel propietari, es valoraran i abonaran els 
preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s’han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s’abonarà per aquests treballs res al contractista. 
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ÍNDEX DE LES PARTIDES  
  
B MATERIALS  
B0 Materials bàsics  
B01   Líquids  
B011 Neutres  
B03   Granulats  
B031   Sorres  
B032   Saulons  
B033   Graves  
B03D   Terres  
B05   Aglomerats i conglomerants  
B051   Ciments  
B053   Calçs  
B055   Hidrants hidrocarbonats  
B06   Formigons de compra  
B060   Formigons sense additius  
B0E   Materials bàsics d’aglomerats de ciment  
B0E2   Blocs de morter de ciment  
B0F   Materials bàsics de ceràmica  
B0FA   Totxanes  
B0G   Pedres naturals i artificials  
B0G1   Pedres naturals per a revestiments  
B9   Materials per a paviments  
B96   Materials per a vorades  
B965   Peces rectes de formigó per a vorades  
B9F   Materials per a paviments de peces prefabricades de formigó  
B9F1   Peces i llambordins de formigó  
B9H   Materials per a paviments bituminosos  
B9H1   Mescles bituminoses en calent  
BB   Materials per a protecció i senyalització  
BBM   Materials per a proteccions de vialitat  
BBM1   Senyals  
BD   Materials per a evacuació, canalització i ventilació estàtica  
BD5   Materials per a drenatges  
BD5Z  Materials auxiliars per a drenatges  
BD7   Tubs per a clavegueres i col·lectors  
BD7F   Tubs de PVC per a clavegueres  
BDD   Materials per a pous de registre  
BDD1   Materials per a pous de registre circulars  
BDDZ   Materials auxiliars per a pous de registre  
BDK  Materials per a pericons de canalitzacions  
BDKZ   Materials auxiliars per a pericons  
BF   Tubs i accessoris per a fluids  
BFB   Tubs i accessoris de polietilè   
BFB2   Tubs de polietilè de baixa densitat  
BFW   Accessoris genèrics de tubs per a fluids  
BFWB  Accessoris genèrics per a tubs de polietilè  
BFY   Elements de muntatge de tubs de gasos i fluids  
BFYB   Parts proporcionals d’elements de muntatge per a tubs de polietilè  
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BG   Materials per a instal·lacions elèctriques  
BG2   Tubs i canals  
BG21   Tubs rígids de PVC  
BG22   Tubs flexibles de PVC  
BG3   Conductors elèctrics per a baixa tensió  
BG31   Conductors de coure 0,6/1Kv  
BQ   Materials per a equipaments fixos  
BQ1   Bancs  
BQ1   Bancs de fusta  
BQ2   Papereres  
BQ21   Papereres trabucables  
BR   Materials per a jardineria  
BR3   Condicionadors químics del sòl  
BR3P   Terres i substrats per a jardineria  
BR4   Plantes  
BR45   Arbres de fulla persistent  
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F   PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIÓ  
F2   Demolicions i moviments de terres  
F222   Excavacions de rases i pous  
F228   Rebliment i piconatge de rases  
F24   Transport de terres i runa  
F242   Càrrega i transport de terres  
F2A   Subministrament de terres  
F2A1   Subministrament de terres d’aportació  
F9   Paviments  
F93   Bases  
F936   Bases de formigó  
F96   Vorades  
F965   Vorades rectes amb peces de formigó  
F99   Escossells  
F991   Formació d’escossells  
F9F   Paviments de peces de formigó  
F9F1   Paviments de llambordins  
F9H   Paviments de mescles bituminoses  
F9H1   Paviments de mescles bituminoses en calent  
F9J   Regs sense granulats  
F9J1   Regs amb lligants hidrocarbonats  
FB   Proteccions i senyalització  
FBB   Senyalització vertical  
FBB1   Senyals de perill, preceptius, de regulació  
FBB2   Senyals d’informació i de direcció  
FD   Sanejament i canalitzacions  
FD5   Drenatges  
FD5J   Caixes per a embornals  
FD5K   Caixes per a interceptors  
FD5Z   Elements auxiliars per a drenatges  
FDK   Pericons per a canalitzacions  
FDK2   Pericons quadrats per a canalitzacions de serveis  
FDKZ   Elements auxiliars per a pericons de canalització de serveis  
FF   Tubs i accessoris per a gasos i fluids  
FFB   Tubs de polietilè  
FFB2   Tubs de polietilè de baixa densitat  
FG   Instal·lacions elèctriques  
FG2   Tubs i canals  
FG21   Tubs rígids de PVC  
FG22   Tubs flexibles de PVC  
FG3   Conductors elèctrics per a  baixa tensió  
FG31   Conductors de coure 0,6/ 1Kv  
G   Partides d’enginyeria i obra civil  
G2   Demolicions, enderrocs i moviments de terres  
G21   Demolicions i enderrocs  
GD219   Demolició d’elements de vialitat  
GD21D   Demolicions d’elements de sanejament i drenatges  
G22   Moviment de terres  
G222   Excavacions de rases, pous i fonaments  
G23   Estrebades i apuntalats  
G231   Apuntalaments i estrebades  
G24   Transport de terres i runes  
G242   Càrrega i transport de terres  
G244   Càrrega i transport de runes  
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G3   Fonaments i murs de contenció  
G31   Rases i pous  
G315   Formigonat de rases i pous  
G3Z   Elements especials per a fonaments  
G3Z1   Capes de neteja i anivellament  
GD   Drenatges, sanejament i canalitzacions  
GD7   Clavegueres i col·lectors  
FD7F   Clavegueres i col·lectors amb tubs de PVC  
GDB   Soleres per a pous  
GDB1   Soleres de formigó per a pous  
GDD   Parets per a pous  
GDDZ   Elements auxiliars per a pous  
GR   Jardineria  
GR3  Condicionament químic i biològic del sòl  
GR3P   Aportació de terres  
GR4   Subministrament de plantes  
GR45   Subministrament d’arbres  
GR4B   Subministrament d’arbustos  
GR6   Plantacions  
GR63   Plantació d’arbres  
GR66   Plantació d’arbustos  
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B MATERIALS  
B0 MATERIALS BÀSICS  
B01 LÍQUIDS  
B011 NEUTRES  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  

-  Confecció de formigó  
-  Confecció de morter  
-  Confecció de pasta de guix  
-  Reg de plantacions  
-  Conglomerats de grava- ciment, grava- emulsió,...  
-  Humectació de bases i subbases  
-  Humectació de peces ceràmiques, de ciment,....  

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS (SEGONS NORMA EH-91 I EP-93):  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per a la  
pràctica.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS (SEGONS NORMA EHE):  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per a la  
pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons  
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l’ús d’aquestes  
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Si ha d’utilitzar-se per a la confecció o curat de formigons o de morters i no hi ha antecedents  
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s’haurà de verificar que acompleix totes  
aquestes característiques:  
  

-  Exponent d’hidrogen pH (UNE 7-234) : > = 5  
-  Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130) : < = 15 g/l  
-  Sulfats, expressats en SO3  (UNE 7-131):  

En cas d’utilitzar-se ciment SR : < = 5 g/l  
En la resta de casos : < = 1 g/l  

-  Ió clor, expressat en Cl-  (UNE 7-178):  
Formigó pretesat : < = 1 g/l  
Formigó armat : < = 3 g/l  
Formigó en massa amb armadura de fissuració : < = 3 g/l  

-  Hidrats de carboni (UNE 7-132) : 0  
-  Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): < = 15 g/l  
-  Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar:  

Pretesat: < = 0,2 % pes de ciment  
Armat : < = 0,4 % pes de ciment  
En massa amb armadura de fissuració : < = 0,4 % pes de ciment  

  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament i emmagatzematge de manera que no s’alterin les seves condicions  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Volum necessari procedent de la instal·lació de l’obra  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
EHE “ Instrucción del Hormigón Estructural”  
NBE FL-90 “Muros resistentes de fàbrica de ladrillo”  
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B03 GRANULATS   
B031 SORRES  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Sorres procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs.  
S’han considerat els tipus següents:  

-  Sorra de marbre blanc  
-  Sorra per a la confecció de formigons, d’origen:  

- de pedra calcària  
      - de pedra granítica  

-  Sorra per a la confecció de morters  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi  
explícitament la DF.  
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o altres sulfurs oxidables: 0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) : Baix o nul  
  
Sorra de marbre blanc:  
Barreja de granulats blancs diferents del marbre: 0%  
  
Sorra per a la confecció de formigons (segons norma EH-91 i EP-93):  
Mida de grànuls (tamís 5 UNE_EN 933-2) : < = 5 mm  
Terrossos d’argila (UNE 7-133) : < = 1 % en pes  
Partícules toves (UNE 7-134) : 0%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic   

2 g/ cm3 (UNE 7-244) : < = 0,5 % en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3  i referits a granulat sec (UNE 146-500): <= 0,4% en  
pes.  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83-121) : 0  
  
Sorra per a la confecció de formigons (segons norma EHE):  
Mida dels grànuls (tamís 4 UNE_EN 933-2) : < = 4 mm  
Terrossos d’argila (UNE 7-133) : < = 1 % en pes  
Partícules toves (UNE 7-134) : 0%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2  

g/ cm3   
(UNE 7-244) : < = 0,5 % en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3  i referits a granulat sec (UNE 146-500): <= 0,4% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83-121) : 0  
Sulfats solubles en àcid expressats en SO3  i referits al granulat sec(UNE 146-500) : < = 0,8 % 
en pes  
Clorurs expressats en Cl-  i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP):  

Formigó en massa amb armadura de fissuració : < = 0,05 % en pes  
  Formigó pretesat : < = 0,03 % en pes  
Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar:  
   Pretesat : < = 0,2 %  en pes de ciment  
   Armat : < = 0,4 % en pes de ciment  
   En massa amb armadura de fissuració : < = 0,4 % en pes de ciment  
Estabilitat (UNE 7-136):  
   Pèrdua de pes amb sulfat sòdic : < = 10 %  
   Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic : < = 15 %  
 
Sorra de pedra granítica per a la confecció de formigons (segons normativa EH-91 i EP-93):  
Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) : < = 6 % en pes  
Equivalent de sorra (EAV) (UNE 83-131):  
   Per a obres en ambients I i II : > = 75  
  Per a obres en ambients III : > = 80  
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Friabilitat (UNE 83-115) : < = 40  
Absorció d’aigua (UNE 83-133 i 83-134) : < = 5 %  
  
Sorra de pedra granítica per a la de formigons (segons normativa EHE):  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):  

- Granulat gruixut  
Granulat arrodonit : < = 1 % en pes  
Granulat de matxuqueig no calcari : < = 1 % en pes  

- Granulat fi  
Granulat arrodonit : < = 6 % en pes  
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres d’exposició IIIa,b,c, IV : < = 6% 

en pes  
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres d’exposició I,IIa, b : < = 10 % en 

pes  
Equivalent de sorra (EAV) (UNE 83-131) :  
   Per a obres en ambients I, IIa, b o cap classe específica d’exposició : > = 75  
   Resta de casos : > = 80  
Friabilitat (UNE 83-115) : < = 40  
Absorció d’aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) : < = 5 %  
  
Sorra de pedra calcària per a la confecció de formigons (segons normativa EH-91 i EP-93):  
Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) :  
   Per obres en ambients I i II : < = 15 % en pes  
   Per obres en ambient III : < = 10 % en pes  
Valor blau de metilè (UNE 83-130) :  
  Per obres en ambients I i II : < = 0,6 % en pes  
   Per obres en ambients III : < = 0,3 % en pes  
  
Sorra de pedra calcària per a la confecció de formigons (segons normativa EHE):  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):  

- Granulat gruixut:  
Granulat arrodonit : < = 1 % en pes  

- Granulat fi:  
Granulat arrodonit: < = 6 % en pes  
Granulat de matxuqueig calcari per obres d’exposició IIIa,b,c,IV : < = 10 % en 

pes  
Granulat de matxuqueig calcari per obres d’exposició I, IIa, b o cap : < = 15 %  
en pes  
Valor de blau de metilè (UNE 83-130):  
   Per obres sotmeses a exposició I, IIa, b o cap classe específica : < = 0,6 % en pes  

 Resta de casos : < = 0,3 % en pes  
  
  
Sorra per a la confecció de morters:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels següents límits:  

 
Mida dels grànuls : < = 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials: < = 2 %  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE (SEGONS NORMA  
EHE)  
Cada càrrega de granulat ha d’anar identificada amb un full de subministrament que ha  
d’estar a disposició de la direcció d’obra en el que hi ha de constar com a mínim les  
següents dades:  
   - Nom del subministrador  
   - Número de sèrie del full de subministrament  
   - Nom de la cantera  
   - Data de lliurament  
   - Nom del peticionari  
   - Tipus de granulat  
   - Quantitat de granulat subministrat  
   - Denominació del granulat (d/D)  
   - Identificació del lloc de subministrament  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Kg de pes necessari subministrat a obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Sorra per a la confecció de formigons:  
EHE “ Instrucción de Hornigón Estructural”  
  
Sorra per a la confecció de morters:  
NBE FL-90 “ Muros resistentes de fàbrica de ladrillo”  
  
Sorres per a altres usos:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B03 GRANULATS   
B032 SAULONS  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d’altres  
matèries estranyes.  
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3 en pes de la que  
passa pel tamís 0,40.  
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a  
la partida d’obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Coeficient de desgast “ Los Angeles” (NLT-149) : < 50  
Índex CBR (NLT-111) : > 20  
Contingut de matèria orgànica : Nul  
Mida del granulat:  
   Sauló garbellat : < = 50 mm  
   Sauló no garbellat : < = ½ gruix de la tongada  
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament i emmagatzematge de manera que no s’alterin les seves condicions  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
3 m  de volum necessari subministrat a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
  
  
  
B03 GRANULATS   
B033 GRAVES  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
   - Confecció de formigons  
   - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
   - Material per a drenatges  
   - Material per a paviments  
  
El seu origen pot ser:  
   - Granulats naturals, procedents d’un jaciment natural  
   - Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
   - Granulats procedents d’escòries siderúrgiques  
   - Granulats procedents del reciclatge d’enderrocs de construcció  
  
Els granulats naturals poden ser:  
  - de pedra granítica  
   - de pedra calcària  
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Els granulats procedents del reciclatge d’enderrocs de la construcció que s’han considerat  
són els següents:  

-  Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
-  Granulats reciclats provinents del formigó  
-  Granulats reciclats mixtes  
-  Granulats reciclats prioritàriament naturals  

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els granulats procedents del reciclatge d’enderrocs no han de contenir en cap cas restes  
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats  
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a  
la partida d’obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d’altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  
   Segons EHE : 98 % retingut en el tamís 4 (UNE_EN 933-2)  
  
Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
El seu origen ha de ser de construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica  
superior al 10 % en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons : > = 90 % en pes  
Contingut d’elements metàl·lics : Nul  
Ús admissible : Reblerts per a drenatges  
  
Granulats reciclats provinents de formigons  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d’altres enderrocs.  
Contingut de formigó : > 95 %  
Contingut d’elements metàl·lics : Nul  
Ús admissible:  

- drenatges  
- Formigons:  

en massa o armats de resistència característica <= 200 Kp/cm  utilitzats en  
ambients I o II  

de resistència característica <= 20 N/mm  utilitzats en classes d’exposició I o II   
  
Granulats reciclats mixtes  
El seu origen ha de ser d’enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat  
3 dels elements massissos > 1600 Kg/m .  
Contingut de ceràmica : <= 10 % en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter : >= 95 % en pes  
Contingut d’elements metàl·lics : Nul  
Ús admissible:  

- drenatges  
-  Formigons en massa de resistència característica <= 125 Kp/cm     utilitzats  en 

ambients I  
  
Granulats reciclats prioritàriament naturals  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d’un 20% de granulats provinents de  
formigó.  
Ús admissible:  

-  drenatges i formigons utilitzats en ambients I o II o en classes d’exposició I o IIb 
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S’han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
-  Per a la confecció de formigons  
-  Per a drens  
-  Per a paviments  
-  Per a la confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  

  
Granulats procedents d’escòries siderúrgiques  
Contingut de silicats inestables : Nul  
Contingut de compostos fèrrics : Nul  
  
Grava per a la confecció de formigons (segons la norma EHE):  
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels  
següents:  

-  0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o  entre 
un parament de la peça i una beina o armadura que formin un angle > 45º  (amb la direcció de 
formigonat)  

-  1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que  formi 
un angle  <= 45º (amb la direcció del formigonat)  

-  0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions  
següents:  

Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor 
que el 0,4 de gruix mínim.  
Peces d’execució molt curosa i elements en els que l’efecte de la paret de 
l’encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la grandària 
màxima del granulat serà menorque 0,33 del gruix mínim.  

Tot el granulat ha de ser d’una mida inferior al doble del límit més petit aplicable en cada cas.  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):  
   Per graves calcàries : < = 2 % en pes  
   Per graves granítiques : < = 1 % en pes  
   Granulats, reciclats de formigó o prioritàriament naturals : < 3 %  
   Per a granulats reciclats mixtos : < 5 %  
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritàriament naturals :     
> = 0,20  
Terrossos d’argila : < = 0,25 % en pes  
Partícules toves : < = 5 % en pes  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/ 
cm  : < = 1 % en pes.  
Compostos de sofre expressats en SO3  i referits a granulat sec:  

Granulats reciclats mixtos : < 1 % en pes  
   Altres granulats : < = 0,4 % en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3  i referits a granulat sec : < = 0,8 % en pes  
Clorurs expressats en Cl-  i referits a granulat sec:  
   -formigó armat o en massa amb armadura de fissuració : < = 0,05 % en pes  
   - Formigó pretesat : < = 0,03 % en pes  
L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir:  

-  Pretesat : < = 0,2 % pes del ciment  
-  Armat : < = 0,4 % pes del ciment  
-  En massa o amb armadura de fissuració : < = 0,4 % pes del ciment  

  
Contingut de pirites o d’altres sulfurs : 0%  
Contingut de ió clorur en granulats reciclats mixtos : < 0,06 %  
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritàriament naturals :  
Baix o nul  
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Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper,...):  
-  Granulats reciclats provinents de formigons mixtos : < 0,5 %  
-  Altres granulats : Nul  

Contingut de restes d’asfalt:  
-  Granulat reciclat mixt o provinents de formigó : < 0,5 %  
-  Altres granulats : Nul  

Reactivitat:  
-  Alcali-sílici o àlcali-silicat : Nul·la  
-  Alcali-carbonat : Nul·la  

  
  
Estabilitat (UNE 7-136):  

-  pèrdua de pes amb sulfat sòdic : < = 12 %   
-  pèrdua de pes amb sulfat magnèsic : < = 18 %  

Absorció d’aigua:  
   -granulats naturals : < 5 %  

 - granulats reciclats provinents de formigó : < 10 %  
   - granulats reciclats mixtos : < 18 %  
   - granulats reciclats prioritàriament naturals : < 5 %  
  
Grava per a drenatges  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat  ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser < = 5 %.  
La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per DF segons les  característiques 
del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  
Coeficient de desgast (assaig “Los Angeles” NLT 149) : < = 40  
Equivalent de sorra : > 30  
Si s’utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l’inflamen sigui inferior al 2 %.  
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Condicions generals:  
Subministrament i emmagatzematge de manera que no s’alteri les seves condicions.  
  
Condicions de subministrament (segons norma EHE):  
Cada càrrega de granulat ha d’anar identificada amb un full de subministrament que ha  
d’estar a disposició de la direcció d’obra en el que hi han de constar totes les dades que s’hi  
esmenten. El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d’aportar la  
documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l’article 28.3  
de la norma EHE.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Kg de pes necessari subministrat a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Grava per a la confecció de formigons:  
   EH-91 “ Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en massa o  
armado”  
   EP-93 “ Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado”  
   EHE “ Instrucción de Hormigón Estructural”  
Grava per a paviments:  
   PG3/75 “ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y  
puentes”  
Grava per a drenatges:  
   5.1-IC 1965 “ Instrucción de Carreteras. Drenajes”  
   5.2-IC 1990 “ Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales”  
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B03 GRANULATS   
B03D TERRES  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Terres naturals provinents d’excavació i d’aportació.  
S’han considerat els tipus següents:  
- Terra seleccionada  
-  Terra sense classificar  
- Terra adequada  
- Terra tolerable  
  
Terra sense classificar:  
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser adequats al seu ús i els que es  
defineixin a la partida d’obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament  
la DF.  
  
Terra seleccionada:  
Elements de mida superior a 8 cm : Nul  
Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7-050) : < 25 %  
Límit líquid (NLT-105/72) : < 30  
Índex de plasticitat : < 10  
Índex CBR (NLT-111/78) : > 10  
Inflament dins de l’assaig CBR : Nul  
Contingut de matèria orgànica : Nul  
  
Terra adequada:  
Elements de mida superior a 10 cm : Nul  
Límit líquid (NLT-105/72) : < 40  
3 Densitat del próctor normal : > = 1,750 Kg/dm   
Índex CBR (NLT-111/78) : > 5  
Inflament dins de l’assaig CBR : < 2 %  
Contingut de matèria orgànica : < 1 %  
  
Terra tolerable:  
Contingut de pedres de D>15 cm : < = 25 % en pes  
S’han de complir una de les condicions següents:  
   A.- Límit líquid (L.L.) : < 40  
   B.- Límit líquid (L.L.) : < 65  
Índex de plasticitat : >( 0,6 x L.L. – 9)  
Densitat del Próctor normal : > = 1,450 Kg /dm3  
Índex CBR (NLT-111/78) : > 3  
Contingut de matèria orgànica: < 2 %  
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
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 s’alterin les condicions.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
m3 de volum necessari subministrat a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
PG 3/75 “ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”  
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B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS   
B051 CIMENTS  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral,  
utilitzat a la confecció de morters, formigons, pastes, beurades,...  
S’han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents:  
  - Ciments sense característiques especials (CEM)  
   - Ciments d’aluminat de calç (CAC/R)  
   - Ciments blancs (BL)  
   - Ciments resistents a l’aigua del mar (MR)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni.  
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració.  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS:  
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus:  
 

  
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS:  
Índex de blancor (UNE 80-117) : > = 75 %  
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren els  
additius):    

 
  
Resistència a compressió (N/mm2):  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament  de manera que no s’alterin les seves característiques.  
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s’indiqui la classe i  proporcions 
nominals de tots els seus components.  
A l’albarà hi ha de figurar les dades següents:  
   - Nom dels fabricant o marca comercial  
   - Data de subministrament  
   - Identificació del vehicle de transport  
   - Quantitat subministrada  
   - Designació i denominació del ciment  
   - Referència de la comanda  
   - Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent  
  
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:  

- Pes net  
-  Designació i denominació del ciment  
-  Nom del fabricant o marca comercial  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
-  Inici i final d’adormiment  
-  Si s’han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes.  

  
Si el ciment es subministra a granel s’ha d’emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s’han d’emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la  
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s’alterin les seves  
condicions.  
Temps màxim d’emmagatzematge dels ciments:  

-  Classes 22,5 i 32,5 : 3 mesos  
-  Classes 42,5 : 2 mesos  
-  Classes 52,5 : 1 mes  

  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Kg de pes necessari subministrat a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
RC-97 “ Instrucción para la Recepción de Cementos”  
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B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS   
B053 CALÇS   
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Conglomerant obtingut per la calcinació de materials calcaris, composada principalment per  
òxid de calci i òxid de magnesi.  
S’han considerat els tipus següents:  
   - Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció  
   - Calç aèria CL 90 per a construcció  
   - Calç aèria per a estabilització d’esplanades  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Si és amarada en pasta, ha d’estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa  
per obtenir una pasta de consistència adequada a l’ús a la que es destini. NO ha de tenir  
grumolls ni principis d’aglomeració.  
  
Calç aèria CL 90 per a construcció:  
Si conté additius, aquests no han d’afectar a les propietats dels morters.  
  
Calç per a estabilització d’esplanades:  
Contingut de CaO + MgO : > = 90 %  
Contingut de CO2 : < = 5 %  
Composició:  
   -calç tipus I : calç viva micronitzada i calç amarada  
   - calç tipus II : calç viva granular  
Finor de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec:  

-  calç tipus I (tamís 200 micròmetres) : < = 10 %  
   -calç tipus II (tamís 6,3 mm) : < = 0,0 % 
                                                       
Reactivitat:  
  

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: envasada adequadament de manera que no experimenti alteració de les  
seves característiques.  
A l’albarà hi ha de figurar les dades següents:  
   - Nom del fabricant o marca comercial  
  - Data de subministrament  
   - Designació d’acord amb les normes UNE 80-501 i 80-502  
  - Identificació del vehicle de transport  
  - Referència de la comanda  
  - Quantitat subministrada  
  
A l’envàs hi ha de figurar les dades següents:  
   - Nom del fabricant o marca comercial  
   - Designació d’acord amb les normes UNE 80-501 i 80-502  
   - Pes net  
Emmagatzematge: en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la  
intempèrie i dels corrents d’aire, de manera que no s’alterin les seves condicions.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Kg de pes necessari subministrat a l’obra.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Calç per a la construcció:  
UNE 80-501-93(1) EXP “Cales para construcción. Definiciones, especificaciones.”  
Calç per a estabilització d’esplanades:  
RCA-92 “ Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos”  
UNE 80-502-92 EXP “ Cales vivas o hidratadas utilizadas en estabilizaciones de suelos”.  
  
  
  
  
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS   
B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG3/75.  
S’han considerat els tipus següents:  

- Emulsions bituminoses:  
- Aniònica  
- Catiònica  
- Polimèrica  

   - Betum asfàltic  
   - Betum fluïdificat:  
    - Curat mig  
    - Curat ràpid  
   - Betum fluxat  

 - Quitrà  
L’emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum  
asfàltic en aigua o en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.  
EL betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d’hidrocarburs  
naturals, per destil·lació, oxigenació o “craking”, amb baixa proporció de productes volàtils.  
EL betum fluïdificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació  de 
fraccions líquides, més o menys volàtils i procedents de la destil·lació del petroli, a un  betum 
asfàltic.  
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut  
obtingut a la destil·lació destructiva del carbó a altes temperatures.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
  
Emulsió bituminosa aniònica:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del betum  
asfàltic emulsionat.  
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.  
No ha de sedimentar-se durant l’emmagatzematge. Cal agitar-se moderadament abans  
d’emmagatzemar-la  
Tamisatge retingut al tamís 0,08 : < = 0,10 %  
Demulsibilitat per a tipus EAR : > = 60 %  
Càrrega de partícules : Negativa  
Assaig amb el residu de destil·lació:  

-  ductilitat (NLT 126/84) : > = 40 cm  
-  Solubilitat (NLT 130 / 84) : > = 97,5 %  
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Emulsió bituminosa catiònica:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del betum  asfàltic 
emulsionat.  
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.  
No ha de sedimentar-se durant l’emmagatzematge. Cal agitar-se moderadament abans  
d’emmagatzemar-la  
Tamisatge retingut al tamís 0,08 : < = 0,10 %  
Càrrega de partícules : Positiva  
Assaig amb el residu de destil·lació:  

-  ductilitat (NLT 126/84) : > = 40 cm  
-  Solubilitat (NLT 130 / 84) : > = 97,5 %  

  
Emulsió bituminosa tipus ED:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del betum  asfàltic 
emulsionat.  
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.  
No ha de sedimentar-se durant l’emmagatzematge. Cal agitar-se moderadament abans  
d’emmagatzemar-la  
Característiques de l’emulsió:  

-  Densitat relativa a 25 ºC : 0,98 – 1,10 g/ cm3  
-  Contingut d’aigua : 40 – 55 %  

Residu de destil·lació en pes : 45 – 60 %  
Contingut de cendres : 5 – 30 %  
Enduriment : 24 hores  
Solubilitat en aigua de l’emulsió fresca : Total  
Solubilitat en aigua de l’emulsió seca : Insoluble  
Característiques del residu sec:  

-  escalfament a 100ºC : no hi haurà guerxaments, degoteig ni formació de bombolles.  
-  Flexibilitat a 0ºC : no hi haurà clivellaments, escates ni pèrdua d’adhesivitat.  
-  Assaig enfront de la flama directa: S’ha de carbonitzar sense fluir.  
-  Resistència a l’aigua : No s’han de formar bombolles ni reemulsificació.  

  
Betum asfàltic:   
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d’aigua.  
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes  
temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o  
humides.  
Índex de penetració (NLT 125/84) : > = -1  
Solubilitat (NLT 130/84) : > = 99,5 %  
Contingut d’aigua (NLT 123/84) : < = 0,2 %  
  
Betum fluïdificat:  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d’utilització.  
No ha de tenir símptomes de coagulació.  
Assajos sobre el residu de destil·lació:  

-  Penetració (a 25 ºC, 100 g , 5 segons ) (NLT 124/84) : > = 12 mm  
            < = 30 mm  

-  Ductilitat ( a 25 ºC , 5 cm/min) (NLT 126/84) : > = 100 cm  
-  Solubilitat (NLT 130/84) : > = 99,5 %  
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Betum fluxat:  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d’utilització.  
No han de tenir símptomes de coagulació.  
Punt d’inflamació v/a (NLT 136/72) : > = 60ºC  
Fenols en volum (NLT 190/85) : < = 1,5 %  
Naftalina en massa (NLT 191/85) : < = 2 %  
Assajos sobre el residu de destil·lació:  

-  Penetració (a 25ºC, 100 g, 5 segons)  : > = 10 mm  
  
Quitrà:  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d’utilització.  
Contingut d’aigua, en massa : < = 0,5 %  
Índex d’escuma : < = 8  
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Emulsió bituminosa tipus ED:  
Subministrament: en bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. A  més 
s’indicarà el producte que contenen.  
Emmagatzematge: en el seu envàs i en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim  de 
sis mesos amb l’envàs tancat hermèticament.  
  
Emulsions bituminoses aniòniques o catiòniques:  
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han de ser hermètics i no  es 
poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents.   
Emmagatzematge: els bidons estaran en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la  
calor, les gelades i de la influència dels motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a  
granel, en tancs aïllats amb ventilació.  
  
Betums asfàltics:  
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control  de la 
temperatura situats en llocs visibles.  
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de  
càrrega i descàrrega han d’estar calorifugats.  
  
Betums fluïdificats, betums fluxats o quitrà:  
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han de ser hermètics. Els  
camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 200 i els quitrans AQ 38 o BQ  30, 
poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s’han de transportar en  cisternes 
calefactades i previstes de termòmetres de control de la temperatura i situats en  llocs visibles.  
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les  
gelades i la influència dels motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel en  tancs 
aïllats, amb ventilació i sistema de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han  d’estar 
calorifugats.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Kg de pes necessari subministrat a l’obra.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Emulsió bituminosa tipus ED:  
NBE QB-90 “ Cubiertas con materiales bituminosos”  
UNE 104-231-88 1R “ Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos  
modificados. Emulsiones asfálticas”.  
  
Emulsió bituminosa catiònica o aniònica, betum asfàltic o quitrà:  
PG 3/75 “ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y  
Puentes”  
  
  
  
  
B06 FORMIGONS DE COMPRA   
B060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Formigó amb o sense additius (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central  
formigonera legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t. De la llei 21/1992 de 16 de Juliol  
d’indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril.  
S’han considerat els tipus de formigons següents:  
Formigons designats per la resistència característica estimada a compressió als 28 dies o  per la 
dosificació de ciment, d’ús estructural o no.  
Formigons designats per la resistència a flexotracció al cap de 28 dies, d’ús per a paviments  de 
carreteres.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han  d’estar 
d’acord amb les prescripcions EHE-98 si l’ús és formigó amb armadures pretesades i  el PG 
3/75.  
La descripció del formigó pot indicar: H-nº, resistència característica estimada a compressió  en 
kp/cm2 a 28 dies.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres  
volants.  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de  
cendres volants per a la seva confecció. Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el  35 % 
del pes de ciment.  
La central que subministri el formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la  
producció segons l’article 15.2.8 EH-91, o disposarà d’un segell o marca de conformitat  
oficialment homologat a nivell nacional o d’un país membre de la CEE.  
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450.  
Tipus de ciment: CEM I  
Si la DF o la DT ho especifiquen, el ciment ha de tenir característiques especials com ara  color 
blanc, o ser resistent a l’aigua del mar, llavors la classe de ciment serà > = 32,5  
Contingut de ciment:  

-  obres de formigó en massa : > = 150 Kg/m3  
-  obres de formigó lleugerament armat : > = 200 Kg/m3  
-  obres de formigó armat o pretesat : > = 250 Kg/m3  
-  a totes les obres : < = 400 Kg/m3  

Assentament en el con d’Abrams:  
-  consistència seca : 0 – 2 cm  
-  consistència plàstica : 3 – 5 cm  
-  consistència tova : 6 – 9 cm  
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Toleràncies:  

-  Assentament en el con d’Abrams en consistència seca : Nul  
-  Assentament en el con d’Abrams en consistència plàstica o tova : + - 1 cm  

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS (SEGONS NORMA EHE):  
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.  
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 pretesat  

  
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 pretesat  

-  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 de formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària  
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions  
derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència  
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i  
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir,  
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la  
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar s’han d’indicar  
abans del inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la  
norma EHE.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres  
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de  
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d’edificació, si s’utilitzen  
cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s’utilitza fum de sílice no ha  
de superar el 10 % del pes del ciment.  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la  
producció segons l’article 29.2.2. de la EHE i ah de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de  
la DF. O disposarà d’un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional  
o d’un país membre de la CEE.  
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
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Tipus de ciment:  

-  Formigó en massa :  ciments comuns (UNE 80-301)  
      Ciments per a usos especials (UNE 80-307)  

-  Formigó armat : ciments comuns (UNE 80-301)  
-  Formigó pretesat : ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80-307)  
-  Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs  
-  Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els  

resistents als sulfats i/o a l’aigua del mar, i els de baix calor d’hidratació  
Classe de 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. La quantitat mínima de ciment considerant el tipus  d’exposició 
més favorable ha de ser:  

-  obres de formigó en massa : > = 200 Kg/m3  
-  obres de formigó armat > = 250 Kg /m3  
-  obres de formigó pretesat : > = 275 Kg/m3  
-  a totes les obres : < = 400 Kg/m3  

  
La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció  de 
la classe d’exposició. La relació aigua/ ciment considerant el tipus d’exposició més  favorable ha 
de ser :  

-  Formigó en massa : < = 0,65 Kg/m3  
-  Formigó armat : < = 0,65 Kg/m3  
-  Formigó pretesat : < = 0,60 Kg/m3  

Assentament en el con d’Abrams:  
-  Consistència seca : 0 -2 cm  
-  Consistència plàstica : 3 – 5 cm  
-  Consistència tova : 6 – 9 cm  
-  Consistència fluida : 10 – 15 cm  

L’ió clor total pels components d’un formigó no pot excedir:  
-  Pretesat : < = 0,2 % pes del ciment  
-  Armat : < = 0,4 % pes del ciment  
-  En massa amb armadura de fissuració : < = 0,4 % pes del ciment  

Toleràncies:  
-  con d’Abrams en consistència seca : Nul  
-  con d’Abrams en consistència plàstica o tova : ± 1 cm  
-  con d’Abrams en consistència fluida : ± 2 cm  

  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIEMENTS DE CARRETERES (HP)  
La designació del formigó ha de ser:  

-  HP-nº: resistència a la flexotracció al cap de 28 dies  
Contingut de ciment : > = 300 Kg/m3  
Relació aigua/ciment : < = 0,55  
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: en camions formigonera.  
El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una  
barreja homogènia i sense haver iniciat l’adormiment.   
Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres  
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: no és pot emmagatzemar.  
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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  
-  En formigons designats per propietats:  
-  Designació d’acord amb l’article 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, si n’hi ha  
-  Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  
-  Designació especifica 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 límit d’ús del formigó  

  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
m3 de volum necessari subministrat a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
EHE “ Instrucción del Hormigón Estructural”  
PG 3/75 “ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y  Puentes”  
Ordre circular 311/90 CyE del MOPU sobre paviements de formigó vibrat.  
  
  
  
  
B0E MATERIALS BÀSICS D’AGLOMERATS DE CIMENT   
B0E2 BLOCS DE MORTER DE CIMENT  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Bloc prefabricat obtingut per un procés d’emmotllament d’una pasta de morter feta amb  
ciment pòrtland, granulats triats, aigua i, eventualment, additius.  
S’han considerat els tipus següents: Bloc massís i bloc foradat.  
S’han considerat els acabats superficials dels blocs següents: Llis, rugós, amb relleu  especial i 
esmaltats.  
S’han considerat els acabats superficials de les parets següents: bloc per revestir i bloc de  cara 
vista.  
Els blocs poden ser de tres tipus en funció de la seva densitat:  

-  Bloc normal : densitat > 1900 Kg/m3  
-  Bloc de formigó lleuger : densitat < 1300 Kg/m3  
-  Bloc de formigó semilleuger : densitat entre 1300 i 1900 Kg/m3  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els extrems poden ser llisos o encadellats.  
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.  
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l’adequada per facilitar  l’adherència 
del possible revestiment.  
La forma d’expressió de les mesures és: llargària x alçària x amplària  
Fissures : No s’han d’admetre.  
Resistències a la compressió:  

-  Bloc per a parets de tancament : > = 4 N/mm2 (sobre secció bruta)  
-  Bloc per a paret de càrrega : > = 6 N/mm2 (sobre secció bruta)  

                   > = 12,5 N/mm2 (sobre secció neta)  
Contingut de sulfats solubles : < = 12 g/ dm3  
Contingut de sulfats solubles de magnesi, sodi i potassi : < = 1,2 g/dm3  
Índex de massís : no inferior al nominal indicat pel fabricant  
Absorció:  

-  Bloc de formigó de densitat normal (Dm > 1,9) : 0,21 g/cm3  
-  Bloc de formigó semi-lleuger (1,9 > = Dm > 1,6) : 0,24 g/cm3  
-  Bloc de formigó semi-lleuger (1,6 > = Dm > = 1,3) : 0,29 g/cm3  
-  Bloc de formigó lleuger (1,3 > Dm) : 0,29 g/cm3  

Succió: durant un temps de 5 minuts no serà inferior a 0,05 g/cm2 ni superior a 0,1 g/cm2.  
El fabricant ha de garantir que els materials utilitzats per a la fabricació dels blocs compleixin  les 
exigències de la norma UNE 41-166.  
Els blocs han de complir les exigències de resistència tèrmica, aïllament acústic i resistència  al 
foc especificats per la DT.  
Toleràncies:  

-  Dimensió nominal de fabricació en el cas de cara vista :  ±  2 cm  
-  Dimensió nominal de fabricació en el cas de revestir :  ±   3 cm  
-  Rectitud de les arestes, fletxa màxima en el cas de cara vista : 0,5 %    < = 1,5  mm  
-  Rectitud de les arestes, fletxa màxima en els cas de revestir : 1 %     < = 3 mm  
-  Planor de les cares, fletxa màxima de la diagonal en el cas de cara vista : 0,5 %   

           < = 1,5 
mm  

-  Planor de les cares, fletxa màxima de la diagonal en el cas de revestir : 1 %   < = 3mm  
  
Tipus foradat:  
Les cares laterals han de tenir un solc de junt o cavitat perimetral.  
Ha de tenir els forats orientats segons l’eix perpendicular al pla d’assentament.  
Distància del solc de junt a les arestes : > = 1,3 cm i < = 3 cm  
Volum perforacions : < = 2/3 volum total  
Envanets entre forats : > = 2,5 cm  
Envanets entre forats i cares exteriors : > = 3,5 cm  
Distància del solc de junt a les cares laterals : > = 1,3 cm  
  
Cara vista:  
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  
  
Per a revestir:  
Ha de ser d’un color i una textura uniforme. No ha de tenir taques, acantonaments,  esquerdes o 
d’altres defectes superficials.  
  
Esmaltat:  
Gruix de resina : > = 1 mm  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: en llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra.  
S’ha d’evitar que es trenquin o s’acantonin.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
RB-90 “Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de  hormigón 
en las obras de construcción”  
UNE 41-166-89 (1) EXP “Bloques de hormigón. Definiciones, clasificación y características  
generales”  
  
  
  
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA   
B0FA TOTXANES  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Peça ceràmica amb forats a la testa, obtinguda per un procés d’extrusió mecànica i cocció  
d’una pasta argilosa i, eventualment, d’altres matèries.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s’aprecia un so agut en ser  colpejat i 
un color uniforme en fracturar-se.  
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència en més d’un 15 %, ni han de  provocar 
més escrostonaments dels admesos un cop s’hagin submergit en aigua un temps  mínim de 24 
hores.  
La forma d’expressió de les mesures és: llarg x través x gruix  
Resistència a la compressió:  

-  R30 : > = 30 Kp/cm2  
-  R50 : > = 50 Kp/cm2  
-  R70 : > = 70 Kp/cm2  
-  R100 : > = 100 Kp/cm2  

Escrostonaments en una cara : < = 15 %  
Fissures:  

-  nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d’una mostra de remesa de 24 
unitats : 1  

Superfície d’un forat: < = 16 cm2  
Gruix de l’envanet exterior : > = 6 mm  
Gruix de l’envanet interior : > = 5 mm  
Succió d’aigua : < = 0,15 g/ cm2 x min  
Absorció d’aigua: < = 22 %  
Toleràncies:  
   -llarg : + - 6mm  
   - Través : + - 6 mm  
   - Gruix : + - 4 mm  
Toleràncies de la dispersió de les dimensions:  

-  llarg : 6 mm  
-  Través : 6 mm  
-  Gruix : 4 mm  
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Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals:  
-  per a dimensions > 30 cm : 6 mm  
-  per a dimensions < = 30 cm i > 25 cm : 5 mm  
-  per a dimensions < = 25 cm i > 12,5 cm : 3 mm  

  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
 
Subministrament: empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
 
En el full d’entrega o bé en el paquet, ha de constar com a mínim les dades següents:  
 

-  nom del fabricant o marca comercial  
-  designació segons la RL-88  
-  resistència a compressió en Kp/cm2  
- dimensions en cm  
-  distintiu de qualitat  

 
Emmagatzematge: de manera que no es trenquin o s’escantonin. No han d’estar en contacte  
amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les  
seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos,...)  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
RL-88 “ Pliego General de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras  de 
construcción”  
  
  
  
  
B0  MATERIALS BÀSICS   
B0G  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS   
B0G1 PEDRES NETURALS PER A REVESTIMENTS  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells,...) de  gruixos 
compresos entre 15 i 80 mm.   
Les pedres considerades són: Gres, Calcària i Granítica.  Els acabats superficials considerats 
són: Serrada i sense polir, Abuixardada, polida, polida i  abrillantada, tosquejada i flamejada.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o  
cavitats provinents de restes orgàniques.  
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.  
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.  
La llosa ha de tenir un color i una textura uniforme a tota la superfície.  
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de  
ser planes.  
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir  
les arestes vives.  
Ha de tenir bones condicions d’adherència per als morters.  
Pes específic:  
   - Pedra de gres : > = 2400 Kg/m3  
   - Pedra calcària : > = 2000 Kg/m3  
   - Pedra granítica : > = 2500 Kg/m3  
Coeficient de saturació : > = 47 %  
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Absorció d’aigua, en volum:  
   - Pedra de gres : < = 4,5 %  
   - Pedra calcària : < = 2 %  
   - Pedra granítica : < = 1,4 %  
  
Absorció d’aigua, en pes:  
   - Pedra de gres : < = 0,5 %  
   - Pedra calcària : < = 2 %  
   - Pedra granítica : < = 0,2 %  
Coeficient de dilatació tèrmica : 6 x 10-6      -12 x 10-6    mmºC  
Mòdul d’elasticitat : 100000  -  500000 kg/ cm2  
Porositat aparent : < = 0,4 %  
Duresa al ratllat:   

-  Pedra de gres o pedra calcària : > = 3  
-  Pedra granítica : > = 6,5  

Contingut d’ió sulfat : < 1,2 %  
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d’aresta):  

-  Pedra de gres : > = 250 Kg/cm2  
-  Pedra calcària : > = 400 Kg/cm2  
-  Pedra granítica : > = 800 Kg/cm2  

Resistència a la flexió:  
-  Pedra de gres : > = 50 kg/cm2  
-  Pedra calcària : > = 70 Kg/cm2  
-  Pedra granítica : > = 80 Kg/cm2  

Toleràncies:  
-  Gruix : ± 2 mm  
-  Diferència de llargària entre les arestes : ± 2 mm  
-  Angles : ± 1º  
-  Rectitud d’arestes : ± 0,1 %  
-  Planor : ± 0,3 %  

  
Pedra de gres:  
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d’origen sedimentari, constituïda per  
sorra de quars i materials aglomerants diversos.  
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  
  
Pedra calcària:  
Llosa de pedra natural obtinguda de roca cristal·lina d’origen sedimentari i constituïda  
bàsicament per carbonat càlcic.  
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  
  
Pedra granítica:  
Llosa de pedra natural obtinguda de roca cristal·lina d’origen eruptiu constituïda bàsicament  
per quars, feldespat i mica.  
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.  
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: Les peces han d’estar protegides durant el transport.  
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents  
agressius de manera que no es trenquin ni s’escantonin.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M2 de superfície necessària subministrada a obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
  
  
  
B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS   
B96  MATERIALS PER A VORADES   
B965 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Peça de forma prismàtica obtinguda per un procés d’emmotllament d’una pasta de ciment  
pòrtland CEM I / 32,5, granulats de 20 mm de grandària màxima, aigua, i eventualment,  
additius.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la superfície.  
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides.  
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les  
arestes.  
Les peces amb relleu superior han de tenir la cara aixamfranada.  
Llargària : > = 1 m  
Resistència a la compressió : > = 400 Kg/cm2  
Resistència a la flexió:  

- Classe R5,5:  
-  Valor mitjà : 5,5 N/mm2  
-  Valor unitari : 4,4 N/mm2  
- Classe R7:  
-  Valor mitjà : 7,0 N/mm2  
-  Valor unitari : 5,6 N/mm2  

Pes específic: > = 2300 Kg/m3  
Absorció d’aigua:  

-  Valor mitjà : < = 9,0 %   
-  Valor unitari : < = 11,0 %  

Gelabilitat : inherent a ± 20 ºC  
Toleràncies:  

-  Llargària : ± 5 mm  
-  Amplària : ± 3 mm  
-  Alçària : ± 5 mm  

  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament i emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves condicions.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M de llargària necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
PG 3/75 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”.  
UNE 127-025-91 “ Bordillos y rigolas prefabricadas de hormigón. Definición, clasificación,  
características, designación, marcado y control de recepción”.  
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B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS   
B9F  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ      
B9F1 PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Peça prefabricada de formigó per a paviments.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  
La peça no ha de tenir esquerdes, acantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. Els cantells de la cara vista han de ser  
bisellats.  
Resistència a la compressió : > = 300 Kg/cm2  
Coeficient de desgast : < = 2,5 mm  
Gelabilitat : absència de senyals de trencament o deteriorament  
Toleràncies:  

-  Llargària i amplària : ± 3 mm  
-  Gruix : ± 5 mm  

  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: embalades en palets.  
Emmagatzematge: en el seu embalatge fins a la seva utilització.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M2 de superfície necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
  
  
  
B9H  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS   
B9H1 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Combinació d’un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es  
posa a l’obra a temperatura superior a l’ambient.  
S’han considerat totes les mescles contemplades en l’article 542 del PG3/75.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o d’altres  
matèries estranyes.  
  
Granulat gros:  
Ha de quedar retingut pel tamís 2,5 mm UNE 7-050.  
Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural.  
Coeficient de neteja : < 0,5  
Adhesivitat per a mescla oberta o porosa:  
   - Immersió en aigua : > 95 % de granulat totalment envoltat  
Característiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa:  
   - Pèrdua de resistència per immersió-compressió : < = 25 %  
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Granulat fi:  
Ha de passar pel tamís 2,5 mm i quedar retingut pel tamís 0,08 mm.  
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers  
naturals.  
El material que es trituri per a l’obtenció de granulat fi ha de complir les condicions exigides  
per al granulat gros.  
L’adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents:  
-  Índex d’adhesivitat : > 4  
-  Pèrdua de resistència per immersió-compressió : < = 25 %  
El granulat fi per a mescles poroses s’ha de subministrar en dos fraccions separades   
pel tamís 2,5 mm.  
  
Pols mineral o filler:  
Ha de passar pel tamís 0,08 mm.  
Pot procedir dels granulats, separant-los per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o  
aportar-se a la mescla per separat.  
Si la totalitat del pols mineral és d’aportació, el pols mineral adherit als granulats després de  
passar pels ciclons ha de ser < = 2 % de la massa de la mescla. La corba granulomètrica del  
pols mineral s’ha d’ajustar als límits següents:  
 

 
 
Densitat aparent del pols mineral : 0,8 < = D < = 1,1 g/cm3  
Coeficient d’emulsibilitat del pols mineral : < 0,6  
  
Lligant hidrocarbonat:  
Ha de ser sòlid i viscós i ha d’estar preparat a partir d’hidrocarburs naturals, per destil·lació,  
oxigenació o “ craking”, amb baixa proporció de productes volàtils.  
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d’aigua.  Ha de tenir 
una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes  
temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o  
humides.  
Índex de penetració : > = -1      < = +1  
Solubilitat : > = 99,5 %  
Característiques físiques del betum original:  
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Característiques físiques del residu de pel·lícula fina:  
 

 
 
 
Mescla bituminosa:  
La mescla s’ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les  
prescripcions de l’article 542.4.1 del PG3/75.  
Toleràncies:  

  - Granulometria (inclòs el pols mineral):  
      - Tamisos superiors a 0,08 mm:  
         Mescles no poroses : ± 3 % de la massa total de granulats  
         Mescles poroses : ± 2 % de la massa total de granulats  
      - Tamís 0,08 mm : ± 1 % de la massa total de granulats  

  - Lligant hidrocarbonat : ± 0,3 % de la massa total de granulats  
  
La corba granulomètrica de la mescla s’ha d’ajustar als límits següents:  
  

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: La mescla s’ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i  
tractada per evitar l’adherència de la mescla.  
Durant el transport s’ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d’evitar el  
refredament.  
La mescla s’ha d’aplicar immediatament.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
T de pes necessari subministrat a l’obra.  
Aquest criteri inclou l’abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d’aportació  utilitzats 
en la confecció de la mescla bituminosa.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
PG 3/75 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”.  
Ordre circular 299/89T sobre mescles bituminoses en calent.  
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ   
BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT   
BBM1 SENYALS  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.  
S’han considerat els elements següents: Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta i  
microesferes de vidre.  
S’han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: amb pintura no  
reflectora i amb làmina reflectora d’intensitat normal.  
  
Plaques i caixetins per a senyals de trànsit:  
L’element, placa o caixetí, ha d’estar format per l’estampació d’una planxa d’acer dolç de  
primera fusió, recoberta amb l’acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina  
reflectora d’intensitat normal o alta.  
La superfície metàl·lica ha de ser neta, sense porus, sense corrosió i resistent a la  
intempèrie.  
No ha de tenir ratllades, bonys ni d’altres defectes superficials.  
Ha d’estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90º.  
Ha de tenir els colors d’acord amb el que prescriu la legislació vigent.  
L’element se suport i ancoratge, ha de ser d’acer galvanitzat per immersió, en calent.  
Ha d’estar preparat per a la unió amb l’element per mitjà de cargols o abraçadores.  
No ha de tenir bonys, punts d’oxidació ni desperfectes a la superfície.  
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres i de clapes.  
Gruix del caixetí : 1,8 mm  
Gruix de la placa : 1,8 mm  
Amplària del reforç perimetral : 25 mm  
Protecció del galvanitzat de la senyal : 256 g/m2  
Adherència i conformabilitat del recobriment : ha de complir  
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació : > = 600 g/m2  
Puresa del zinc : 98,5 %  
Adherència del recobriment : Ha de complir  
Continuïtat del recobriment : Ha de complir  
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:  

-  Els colors han d’estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància.  
-  L’esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.  
-  La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans  

o qualsevol altra imperfecció superficial.  
Condicions de la pel·lícula seca de pintura:  

-  Brillantor especular a 60 ºC : > 60 %  
-  Adherència : Valor assaig 4.4 > 1 (no han d’aparèixer dents de serra)  
-  Resistència al impacte : sense ruptura  
-  Resistència a la immersió en aigua:  

Immediatament després de l’assaig : sense ampolles, arrugues  
A les 24 hores : brillantor especular > = 90 % brillantor abans de l’assaig  

           -  Resistència a la boira salina : Ha de complir   
Tots aquests valors s’han de comprovar d’acord amb la UNE 135-331.  
Toleràncies:  

-  Gruix : ± 0,2 mm  
-  Amplària del reforç perimetral : ± 2,5 mm  
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Plaques i caixetins acabats amb làmina reflectora:  
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però  
de sentit contrari.  
Ha de tenir els colors i el factor de luminància d’acord amb el que prescriuen les normes  
UNE 48-073 i UNE 48-060, dins dels límits especificats.  
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques,  
transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics.  
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el  
metanol, el xilol i el toluè.  
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra  
imperfecció superficial.  
Resistència al impacte : sense clivelles ni desenganxades  
Adherència al substrat : Ha de complir  
Resistència al calor : Ha de complir  
Resistència al fred : Ha de complir  
Resistència a la humitat : Ha de complir  
Resistència als detergents : Ha de complir  
Resistència a la boira salina : Ha de complir  
Envelliment accelerat : Ha de complir  
Condicions de al làmina reflectora:  

-  Gruix de la làmina reflectora : < = 0,3 mm  
-  Flexibilitat : ha de complir  
-  Brillantor especular amb un angle de 85 º : > = 40  
-  Intensitat reflexiva sota la pluja artificial : > = 90 % del valor original  
-  Retracció al cap de 10 min : < 0,8 mm  
-  Retracció al cap de 24 hores : < 3,2 mm  
-  Resistència a la tracció : > 1 Kg/cm  
-  Allargament : > 10 %  

  
Microesferes de vidre:  
Microesferes de vidre transparent i sense color apreciable per aplicar un aglomerat,  
normalment pintura, mitjançant postmescla.  
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric.  
Diàmetre : < = 0,8 mm      > = 0,32 mm  
Microesferes defectuoses : < 20 %  
Índex de refracció : > = 1,5  
Resistència a l’aigua : < 4,5 cm3  
Resistència als àcids : Inalterable a vista de microscopi  
Resistència a una solució de clorur càlcic : sense alteració superficial a vista de microscopi.  
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Plaques i caixetins per a senyals de trànsit:  
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o  
metàl·lic. A l`’exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d’unitats.  
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe  
amb el terra.  
  
Microesferes de vidre:  
Subministrament: En envàs tancat.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d’origen, sense que s’alterin les seves condicions.  
  
  
  
  
 
                                            
 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DEL TURÓ DELS TRES PINS A LLINARS DEL VALLÈS 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 49 
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS 

 
 
 
 
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Plaques i caixetins per a senyals de trànsit:  
Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
  
Microesferes de vidre:  
Kg de pes necessari subministrat a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Ordre circular 325/97 T “ Sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo  
referente sus materiales constituyentes”  
PG 3/75 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”.  
  
Plaques i caixetins per a senyals de trànsit:  
“Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de  
carreteras”  
UNE 135-310-91 “ Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de  
chapa de acero galvanizado. Características y metódos de ensayo de la chapa”  
UNE 135-330-93 “ Señalización vertical. Señales metálicas retroreflectantes mediante  
láminas con microesferas de vidrio. Características y metódos de ensayo”  
UNE 135-331-94 “ Señalización vertical. Señales metálicas, zona no reflectora, pinturas.  
Características y metódos de ensayo”  
  
Microesferes de vidre:  
UNE 135-280-94 “ Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal.  
Microesferas de vidrio. Características y metódos de ensayo”  
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA       
BD5 MATERIALS PER A DRENATGES   
BD5Z MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Bastiments i reixes per a embornals, buneres, gàrgoles o pericons.  
S’han considerat els elements següents:  

-  Bastiment circular o rectangular de perfil d’acer galvanitzat, amb o sense traves  
-  Bastiment de fosa grisa  
-  Reixa rectangular practicable o fixa de fosa grisa  
-  Reixa circular o rectangular practicable d’acer galvanitzat amb engraellat i platines  
-  Reixa rectangular fixa de perfil d’acer  

  
Bastiment:  
Ha de ser pla i ben escairat.  
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.  
No han de tenir cops ni d’altres desperfectes.  
Ha de portar potes d’ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle  si el 
bastiment és rectangular i tres si és circular.  
Separació entre potes d’ancoratge : < = 60 cm  
Llargària dels elements de fixació : > = 30 cm  
Toleràncies:  

-  Alçària del bastiment : ± 1,5 mm  
-  Amplària (sempre que l’encaix de la reixa sigui el correcte) : < = 0,25 % llargària  
-  Rectitud dels perfils (fletxa) : < = 0,25 % llargària  
-  Dimensions exteriors del bastiment : ± 2 mm  

  
Bastiment d’acer galvanitzat amb traves:  
Ha d’anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix  
material.  
Separació entre través : < = 100 cm  
Dimensions del tub de travada : 20 x 20 mm  
Alçària del passamà de travada : 60 mm  
  
Bastiment amb reixa practicable:  
El conjunt ha d’obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
  
Reixa:   
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
La reixa ha de ser plana.  
A cada peça de fosa ha de figurar marcat el nom del fabricant.  
Amplària màxima dels espais entre barrots:  

-  0º < = A < = 45º : < = 32 mm  
-  45º < = A < = 135º : < = 42 mm  

Llargària màxima de l’espai entre barrots:  
-  0º < = A < = 45º : < = 170 mm  
-  45º < = A < = 135º : sense límits  

  
A = angle de l’eix longitudinal dels espais entre barrots respecte al sentit del trànsit  
Toleràncies:  

-  Dimensions : ± 1 mm  
-  Guerxament : ± 2 mm  
-  Planor : ± 1 mm  
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Reixa fixa:  
Ha de portar potes d’ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle  
si el bastiment és rectangular i tres si és circular.  
Separació entre potes d’ancoratge : < = 60 cm  
Llargària dels elements de fixació : > = 30 mm  
  
Elements d’acer galvanitzat:  
Ha de ser de perfils conformats d’acer A/37B, soldats.  
El conjunt ha d’estar lligat sòlidament amb soldadura.  
El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats,  
exfoliacions ni taques.  
Límit elàstic de l’acer : > = 24 Kg/mm2  
Resistència a tracció de l’acer : > = 34 Kg/mm2  
Massa de recobriment del galvanitzat : > = 360 g/m2  
Puresa del zinc de recobriment : > = 98,5 %  
  
Elements de fosa grisa:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de  fosa 
blanca.  
No ha de tenir defectes superficials o interns, com ara: porus, esquerdes, rebaves, inclusions  de 
sorra, etc.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara  
superior.  
La peça ha d’estar neta, lliure de sorra solta, d’òxid o de qualsevol tipus de brutícia  superficial.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica : > = 18 Kg/mm2  
Duresa Brinell : > = 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments : < = 10%  
Contingut de fòsfor : < = 0,15 %  
Contingut de sofre : < = 0,14 %  
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Bastiment:  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l’obra amb les condicions  
exigides i amb l’escaire previst.   
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d’evitar  
deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
  
Reixa:  
Subministrament: Embalades en caixes.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d’evitar  
deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Bastiment per a interceptors o per embornals amb traves:  
M de llargària necessària subministrada a l’obra.  
  
Reixa, bastiment per a bunera o per embornal sense traves o bastiment i reixa practicable:  
Unitat de quantitat subministrada a l’obra.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
UNE 41-300-87 “ Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por  
peatones y vehiculos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado”.  
UNE 41-301-89 “ Dispositivos de cubrición y cierre utilitzados en redes de saneamiento y de  
distribución de agua potable”.  
UNE 41-301-93 “ Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y  
distribución de agua potable”.  
UNE 36-111-73 1R “ Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de  
piezas moldeadas”.  
  
  
  
  
BD7  MATERIALS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS   
BD7F TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Tubs de PVC per a l’execució d’obres de drenatge.  
S’han considerat els tipus següents:  
   - Tub de PVC injectat per a unió encolada  
   - Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica  
   - Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb  
massilla  
   - Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  
Els extrems han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix i sense rebaves.  
  
Tub de PVC injectat:  
Tub rígid, injectat, de clorur de polvinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l’altre  
esbocat.  
Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits.  
Han de superar els assajos de resistència a l’impacte, a la tracció i de pressió interna  
descrits.  
Cada tub ha de portar marcades com a mínim a cada 3 metres, de forma visible les dades  
següents:  
   - Designació comercial  
   - Sigles PVC  
   - Diàmetre nominal en mm  
   - UNE 53-332  
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Gruix de la paret:  
  

 
  
Densitat : > = 1350 Kg/m3       < = 1460 Kg/m3  
Temperatura de reblaniment VICAT : > = 79 ºC  
Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) : < 5 %  
Allargament fins al trencament : > = 80 %  
Resistència a la tracció : > = 45 MPa  
Toleràncies:  

-  Diàmetre exterior mig:  
110 mm < = DN < = 250 mm : + 0,3 % DN mm  
315 mm < = DN < = 800 mm : + 1 mm  
  - Gruix de la paret:  

  

 
 
  - Llargària : + 10 mm  
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Tub de PVC injectat per a unió encolada:  
Diàmetre interior de l’embocadura (tubs per a unió elàstica):  
  

 
  
Tubs de PVC injectat per a unió amb anella elastomèrica:  
Al interior de l’embocadura hi ha d’haver un junt de goma.  
DN = diàmetre nominal en mm.  
Llargària mínima de l’embocadura, sense contar l’allotjament de l’anella elastomèrica:  
 

 
 
Tub de formació helicoïdal:  
Tub rígid, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la  
banda ha d’estar soldada químicament.  
La cara interior del tub ha de ser llisa.  
La cara exterior del tub ha de ser nervada.  
En els tubs per anar formigonats, els nervis han de tenir forma de “T”.  
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i  
exteriors que rebrà quan estigui en servei.  
Característiques de la banda de PVC:  
   - Densitat : > = 1350 Kg/m3     < = 1460 Kg/m3  
   - Coeficient de dilatació lineal a 0 ºC : > = 60 millonèsimes / ºC      < = 80  
millonèsimes / ºC  
   - Temperatura de reblaniment Vicat : > = 79 ºC  
   - Resistència a la tracció simple : 500 Kp/cm2  
   - Allargament a la ruptura : > = 80 %  
   - Absorció d’aigua : < = 1 mg/cm2  
   - Opacitat : 0,2 %   
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l’obra amb les condicions exigides.   
Emmagatzematge: En llocs protegits d’impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S’han  
d’apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s’han de capicular les  
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de  
separadors. L’alçària de la pila ha de ser < = 1,5 m.   
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M de llargària necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
UNE 53-332-90 “ Plásticos. Tubos y accesorios de poli no plastificado para canalizaciones  
subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características  
y métodos de ensayo”.  
  
  
  
BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE   
BDD1 MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS  
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un  
procés d’emmotllament i compactació per vibrocompressió d’un formigó amb o sense  
armadura, per a la formació de pou de registre.  
S’han considerat els elements següents:  

-  Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d’acer galvanitzat  
-  Peça reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o  

sense escala d’acer galvanitzat  
-  Peça per a la base del pou, amb o sense escala d’acer galvanitzat  

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s’han d’admetre barreges de  
ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte.  
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no  
disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s’han d’admetre on puguin  
afectar l’estanquitat.  
Ha de tenir un color uniforme.  
La peça, dessecada a l’aire en posició vertical, ha d’emetre un so clar en colpejar-lo amb un  
martell.  
Les peces de DN > = 1000 mm han de ser de formigó armat.  
Les peces amb escala d’acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons  
d’acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de  
la superfície.  
El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents:  
  a) Composició:  
      - Relació aigua-ciment : < = 0,50  
      - Contingut de ciment en mòduls de:  
         Formigó en massa : > = 200 Kg/m3  
         Formigó armat : > = 250 Kg/m3  
   b) Absorció d’aigua i resistència a compressió:  
      - Absorció d’aigua en pes : < = 6 %  
      - Resistència a compressió : > = 40 MPa  
   c) Permeabilitat a l’oxigen : < = 4 E-16 m2  
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Contingut d’ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment):  
   - Elements de formigó en massa : < = 0,4 %  
   - Elements de formigó armat : < = 0,4 %  
Càrrega de trencament : > = 30 KN/m2  
Quantitat mínima d’armadures :   2,0 cm2/m secció vertical  
                 0,15 cm2 en qualsevol tipus d’alçat  
Gruix de paret de les peces:  
   - Per a DN < = 1000 mm : > = 120 mm  
   - Per a 1000 mm < DN < = 1500 mm : > = 160 mm  
   - Per a DN > 1500 mm : > = 200 mm  
Llargària de l’encaix : > = 2,5 cm  
Irregularitats de la superfície del formigó:  
   - Diàmetre dels buits : < = 15 mm  
   - Profunditat dels buits : < = 6 mm  
   - Amplària de les fissures : < = 0,15 mm  
Gelabilitat (20 cicles de gel- desgel) : Ha de complir  
Estanquitat a 1 Kg/cm2 de pressió interior : No hi ha d’haver , pèrdues abans de 10 min.  
Pressió interior de ruptura : > = 2 Kg/cm2  
Toleràncies:  
   - Diàmetre interior : ± (2 + 0,01 DN) mm      (Màxim de ± 15 mm)  
   - Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars : ± 5 mm  
   - Gruix de paret : ± 5 %  
   - Alçària : ± 1,5 %        ± 10 mm  
   - Rectitud generatrius interiors, el més gran de  : ± 1,0 % alçària útil       ± 10 mm  
   - Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades : ± 0,5 %  
   - Ortogonalitat d’extrems:  
      Per a DN < = 1000 mm : <  = 10 mm  
      Per a DN > 1000 mm, el menor valor de : ± 20 mm     ± 0,01 DN  
   - Planor dels extrems:  
      Per a DN < = 1000 mm : < = 10 mm  
      Per a DN > 1000 mm, el menor valor de : ± 20 mm    ± 0,01 DN  
   - Ovalació de les peces circulars no reductores : ± 0,5 % diàmetre nominal  
   - Ondulacions o desigualtats : < = 5 mm  
   - Rugositats : < = 1 mm  
  
Peça reductora:  
L’extrem inferior ha d’acabar amb un encaix i l’extrem superior ha d’acabar amb un tall recte,  pla 
i perpendicular a l’eix del pou.  
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.  
  
Peça de base:  
L’extrem superior ha d’acabar amb un encaix i l’extrem inferior ha de quedar tancat i ha de  ser 
pla i perpendicular a l’eix del pou.  
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d’entrada i de sortida d’aigües, o bé ha de portar  
incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària < = 50 cm.  
Gruix de la solera:  
   Per a DN < = 1000 mm : > = 120 mm  
   Per a 1000 mm < DN < = 1200 mm : > = 160 mm  
   Per a DN > 1200 mm : > = 200 mm  
Pendent superior dels llits hidràulics : > = 5 %  
Alçària dels llits hidràulics :  > = DN tub de sortida      > = 400 mm     > = 50 % DN tub més  gran  
DN màxim dels tubs incidents : < = DN mòdul base – 500 mm  
Estanquitat : Ha de complir  
Quantitat mínima d’armadures : 2,5 cm2 /m en dos direccions ortogonals  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: A cada peça o a l’albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  

-  Identificació del fabricant o nom comercial  
- Dimensions nominals  
-  Pressió de treball o indicació: sanejament  
-  Identificació de la sèrie o data de fabricació  

  
Emmagatzematge: Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment sobre  
superfícies planes, de manera que no es trenquin ni s’escantonin.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M de llargària necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
EH-91 “ Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado”  
EHE “ Instrucción de hormigón estructural”  
UNE 127-011-95 “ Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión”.  
  
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE   
BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE   
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Materials complementaris per a l’execució de pous de registre.  
S’han considerat els materials següents:  

-  Bastiment de base i tapa circular emmotllats, de fosa  
-  Graó d’acer galvanitzat  
-  Graó de ferro colat  
-  Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el  

pou de registre.  
  
Bastiment i tapa:  
La fosa ha de ser gris, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de  
fosa blanca.  
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,  
gotes fredes,...  
Ambdues peces han de ser planes. Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a  
suportar les càrregues del trànsit.  
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per poder-la aixecar.  
El bastiment i la tapa han d’estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el  
bastiment al llarg de tot el seu perímetre.  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra, òxid o qualsevol altre tipus de residu.  
Pas útil:  

-  Diàmetre tapa 70 cm : aprox. 65 cm  
-  Diàmetre tapa 60 cm : aprox. 53 cm  

Franquícia total entre tapa i bastiment : > = 2 mm        < = 4 mm  
Resistència a la tracció de la fosa : > = 18 Kg/mm2  
Duresa Brinell : > = 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments : < = 10 %  
Contingut de fòsfor : < = 0,15 %  
Contingut de sofre : < = 0,14 %  
Toleràncies:  

-  Diàmetre de la tapa  : ± 2 mm  
-  Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament : Nul  
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Graó d’acer galvanitzat:  
Graó de rodó d’acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.  
El graó ha de portar una platina d’acer soldada a cada un dels seus extrems, per facilitar  
l’ancoratge.  
Tots els segments del graó han d’estar continguts en el mateix pla.  
La peça ha d’estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.  
El recobriment ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats,  
exfoliacions,...  
Resistència a la tracció : 34 – 50 Kg/mm2  
Límit elàstic : > = 22 Kg/mm2  
Allargament a la ruptura : > = 23 %  
Toleràncies:  

-  Dimensions : ± 2 mm  
-  Guerxament : ± 1 mm  
-  Diàmetre del rodó : - 5 %  

  
  
  
  
Graó de ferro colat:  
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.  
El grafit ha d’aparèixer en forma esferoïdal en una superfície > = 85 % de la peça.  
La peça no ha de tenir  defectes interns ni superficials, com porus, esquerdes, rebaves, ...  
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de  
servei.  
Ha d’estar neta, lliure de sorra, d’òxid o qualsevol altre tipus de residu.  
A cada peça hi ha d’haver-hi la marca del fabricant.  
Resistència a la tracció de la fosa : > = 38 Kg/mm2  
Allargament a la ruptura : > = 17 %  
Contingut de perlita : < = 5 %  
Contingut de cementita a les zones d’encastament : < = 4 %  
Toleràncies:  

-  Dimensions : ± 2 mm  
-  Guerxament : ± 1 mm  

   
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Bastiment i tapa o fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió:  
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d’haver la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves característiques.  
  
Graó:  
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s’alterin les seves  
característiques.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
UNE 36-111-73 1R “ Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de  
piezas moldeadas”.  
NO hi ha normativa de compliment obligatori per graons d’acer galvanitzat.  
UNE 36-118-73 “ Fundición con grafito esferoïdal. Tipos y condiciones de recepción y  
suministro de piezas moldeadas”.  
 
 
 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DEL TURÓ DELS TRES PINS A LLINARS DEL VALLÈS 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 59 
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS 

 
 
 
 
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA  
BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS   
BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS   
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Bastiment i tapa de perímetre quadrat, emmotllats, de fosa.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de  fosa 
blanca.  
No han de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de  sorra,...  
Ambdues peces han de ser planes.  
Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit d’acord  amb 
els assajos.  
Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment.  
La tapa i el bastiment han de portar marcades les indicacions següents:  
   - La classe segons la UNE 41-300  
   - El nom o sigles del fabricant  
   - Referència, marca o certificació si la té.  
Dimensions de la tapa:  
   - Dimensió nominal 420x420 : 400x400x30 mm  
   - Dimensió nominal 620x620 : 600x600x40 mm  
Gruix de la fosa : > = 10 mm  
Pes:  
   - Dimensió nominal 420x420 : > = 25 Kg  
   - Dimensió nominal 620x620 : > = 52 Kg  
Franquícia entre la tapa i el bastiment : > = 2 mm     < = 4 mm  
Resistència a la tracció de la fosa : > = 18 Kg/mm2  
Duresa Brinell : > = 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments : < = 10 %  
Contingut de fòsfor : < = 0,15 %  
Contingut de sofre : < = 0,14 %  
Toleràncies:  

-  Dimensions : ± 2 mm  
-  Guerxament : ± 2 mm  

   
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces  que 
conté i les seves dimensions. A cada peça ha de constar la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves característiques.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
UNE 36-111-73 1R “ Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de  
piezas moldeadas”.  
UNE 41-300-87 “ Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por  
peatones y vehiculos”.  
UNE 41-301-89 “Dispositivos de cubrición y cierre en las redes de saneamiento y de  
distribución de agua potable”.  
UNE 41-301-93 “Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y  
distribución de agua potable”.  
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BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS  
BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ   
BFB2 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA   
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d’aigua a pressió a  
temperatures fins a 40 ºC, amb unions soldades o connectats a pressió.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes  
ni d’altres defectes.  
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 metre, les dades següents:  

-  Referència del material PE 32  
- Diàmetre nominal  
- Gruix nominal  
- Pressió nominal  
- UNE 53-131  
- Identificació del fabricant  
-  Any de fabricació  

Material (UNE 53-188) : polietilè de densitat baixa + negre de fum  
Contingut de negre de fum : 2,5 % en pes  
Pressió de treball en funció de la temperatura d’utilització:  

-  0 ºC < T < = 20 ºC : 1 x Pn  
-  20 ºC < T < = 25 ºC : 0,75 x Pn  
-  25 ºC < T < = 30 ºC : 0,56 x Pn  
-  30 ºC < T < = 35 ºC : 0,44 x Pn  
-  35 ºC < T < = 40 ºC : 0,36 xPn  

Índex de fluïdesa : < = 1 g/10 min  
Resistència a la tracció : > = 10 MPa  
Allargament al trencament : > = 350 %  
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn) : sense pèrdues durant 1 min.  
Temperatura de treball : < = 40 ºC  
Llargària : rotlles < = 100 m  
Coeficient de dilatació lineal : 0,2 mm/m ºC  
Pressió de la prova hidràulica a 20 ºC:  
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Gruix de la paret i pes:  
  

 
Toleràncies:  
-  Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta:  
  

-  
Gruix de la paret: 

  

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: en rotlles o en trams rectes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  
Els trams rectes s’han d’apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l’alçaria de la pila  ha 
de ser < = 1,5 m.  
Els rotlles s’han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M de llargària necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
UNE 53-131-90 “ Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión.  
Características y métodos de ensayo”.  
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BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS  
BFW ACCESSORIS GENERICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS   
BFWB ACCESSORIS GENERICS PER A TUBS DE POLIETILÈ   
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Conjunt d’accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions,...) utilitzats en instal·lacions  
d’edificació i d’urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual  
pertanyin.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de  
ser compatibles amb les del tu, i no han de fer disminuir les d’aquest en cap de les seves  
aplicacions.  
   
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: A l’albarà de lliurament han de constar les característiques següents:  

- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del  sol.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
  
  
  
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS  
BFY ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS   
BFYB PARTS PROPORCIONALS D’ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE  
POLIETILÈ   
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Conjunt d’elements especials per a l’execució de conduccions.  
S’han considerat els tipus següents:  

-  Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  
-  Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives,...)  

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, qualitat, els diàmetres,... han de ser adequats per al tub, i no han de fer disminuir  
les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  
   
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: A l’albarà de lliurament han de constar les característiques següents:  

- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del  sol.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
BG2 TUBS I CANALS   
BG21 TUBS RÍGIDS DE PVC   
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Tub rígid de PVC de fins a 140 mm de diàmetre nominal, estanc i no propagador de la flama.  
Es consideren els tubs de les resistències següents:  

-  Grau de resistència al xoc 5  
-  Grau de resistència al xoc 7  

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
S’ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció.  
Han d’estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal  
siguin segures i sense perill per a l’usuari i el seu entorn.  
Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb olis i greixos.  
Grau de protecció:  

-  Resistència al xoc 5 : IP-665  
-  Resistència al xoc 7 : IP-667  

Estabilitat a 60 ºC : > 1 h  
   
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: En feixos de tubs de llargària > = 3m.  
Han d’estar marcats amb:  

-  Nom del fabricant  
-  Marca d’identificació dels productes  
-  El marcatge ha de ser llegible  
-  Han d’incloure les instruccions de muntatge corresponents.  

  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes i dels raigs del sol.  
Han de situar-se en posició horitzontal.  
L’alçària d’emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M de llargària necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
“Reglamento electrotécnico para baja tensión”.  
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BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
BG2 TUBS I CANALS   
BG22 TUBS FLEXIBLES DE PVC   
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Tub flexible corrugat de PVC amb malla metàl·lica o sense, de fins a 130 mm de diàmetre.  
Es consideren els tubs de les resistències següents:  

-  Grau de resistència al xoc 5  
-  Grau de resistència al xoc 7  

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d’estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal  
siguin segures i sense perill per a l’usuari i el seu entorn.  
Grau de protecció:  

-  Resistència al xoc 5 : IP-XX5  
-  Resistència al xoc 7 : IP-XX7  

Estabilitat a 60 ºC : > 1 h  
   
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: En rotlles.  
Han d’estar marcats amb:  

-  Nom del fabricant  
-  Marca d’identificació dels productes  
-  El marcatge ha de ser llegible  
-  Han d’incloure les instruccions de muntatge corresponents.  

  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes i contra la pluja.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M de llargària necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
“Reglamento electrotécnico para baja tensión”.  
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BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
BG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A BAIXA TENSIÓ   
BG31 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV   
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general,  
serveis fixes, conductor de coure, designació UNE RV 0,6/1 KV unipolar, bipolar, tetrapolar o  
tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d’estar compost de conductor de coure, aïllament de polietilè reticular i coberta de  
policlorur de vinil.  
Els colors vàlids per l’aïllament són:  

- Cables unipolars:  
Negre o llistat groc i verd  
- Cables multiconductors:  
Fase: marró, negre o gris  
Neutre: blau clar  
Terra: Llistat de groc i verd  

Gruix de l’aïllant del conductor:  
  

 
 
No ha de tenir variacions de gruix ni d’altres defectes visibles a la seva superfície.  
Ha de ser resistent a l’abrasió.  
Ha de ser de color negre.  
Gruix de la coberta protectora:  

-  Valor nominal : Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en  
mil·límetres mesurat sota la coberta segons la UNE 21-123. Per a cables  unipolars el gruix de la 
coberta no pot ser inferior a 1,4 mm.  

-  Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i  a la 
vegada cap de les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en més del 15  % + 0,1 mm.  
 
Temperatura de l’aïllament en servei normal : < = 90 ºC  
Temperatura de l’aïllament en curtcircuit : < = 250 ºC  
Tensió màxima admissible:  
   Entre conductors aïllats : 1 Kv  
   Entre conductors aïllats i terra : 0,6 Kv  
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c. : 1,8 Kv  
Toleràncies:  
   - Gruix de l’aïllament : - 0,1 mm + 10 % (valor mig)  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: En bobines.  
La coberta ha de portar de forma visible les dades següents:  

-  Nom del fabricant o marca comercial  
-  Tipus de conductor  
- Secció nominal  
-  Les dues últimes xifres de l’any de fabricació  
-  Distància entre el final d’una marca i el principi de la següent < = 30 cm  

  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M de llargària necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
“Reglamento electrotécnico para baja tensión”.  
  
  
  
  
BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS  
BQ1 BANCS   
BQ11 BANCS DE FUSTA   
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Bancs de fusta de Guinea pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d’estar formats amb platines d’estructura i de reforç, seient, i respatller de llistons de  fusta 
de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l’estructura amb cargols passadors de  pressió 
cadmiats, de cap esfèric.  
No s’han d’apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
L’acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de  
preparació.  
L’estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues  d’esmalt.  
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l’ancoratge.  
Separació entre els llistons : 15 mm  
Llargària dels espàrrecs : > = 25 mm  
Platines de reforç:  

-  Banc amb suport de fosa : 20 x 12 mm  
-  Banc amb suport de passamà : 40 x 12 mm  

Toleràncies:  
-  Dimensions : ± 20 mm  
-  Separació entre llistons : ± 1,5 mm  
-  Paral·lelisme entre llistons : ± 2 mm (no acumulatius)  
-  Guerxaments dels llistons : ± 2 mm/m  

   
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: Embalats.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es  
deformin i en llocs protegits d’impactes.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
  
  
  
BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS  
BQ2 PAPERERES   
BQ21 PAPERERES TRABUCABLES   
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports  
de tub.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonida doblement a la part superior i de  
planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports.  
Els suports han de tenir elements que permetin el gir de la paperera i una tanca per a  bloquejar-
la.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No s’han d’apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Ha d’anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d’esmalt.  
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base  
d’ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra.  
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d’estar situat en el seu terç superior.  
EL conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Alçària : 50 cm  
Tipus d’acer : A-37 b  
Gruix de la planxa metàl·lica : 1 mm  
Gruix de la planxa perforada : 1 mm  
Toleràncies:  

-  Dimensions : ± 10 mm  
   
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Subministrament: Embalades.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es  
deformin i en llocs protegits d’impactes.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BR MATERIALS PER A JARDINERIA  
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL   
BR3P TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA   
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Terres, substrats per al condicionament del sòl.  
S’han considerat els següents tipus:  
   Terra vegetal no adobada  
  Terra vegetal  
   Terra de bosc  
  Terra àcida  
  Terra volcànica  
   Roldor de pi  
   Encoixinament per a hidrosembra  
  
Terra vegetal:  
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d’un terreny i amb un  
alt contingut de matèria orgànica.  
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d’un terreny i amb  
incorporació d’adobs orgànics.  
Mida dels materials petris : < = 20 mm  
Mida dels terrossos:  

-  Terra vegetal garbellada : < = 16 mm  
-  Terra vegetal no garbellada : < = 40 mm  

Composició granulomètrica:  
-  Sorra : 50 – 75 %  
-  Llim i argila : < 30 %  
-  Calç : < 10 %  
-  Matèria orgànica (MO) : 2 % < = MO < = 10 %  

Composició química:  
-  Nitrogen : 1 / 1000  
-  Fòsfor total : 150 ppm   ( 0,3 %)  
-  pH : 6 < = pH < = 7,5  

  
Terra de bocs o terra àcida:  
Terra natural provinent de la capa superficial d’un bosc de plantes acidòfiles.  
Composició granulomètrica:  

-  Sorra : 50 – 75 %  
-  Llim i argila : < 30 %  
-  Calç : < 10 %  
-  Matèria orgànica : > 4 %  

Composició química:  
-  Nitrogen : 1 / 1000  
-  Fòsfor total : 150 ppm  ( 0,3 %)  
-  Potassi : 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  
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Roldor de pi:  
Escorça de pi triturada i completament fermentada.  
Calç : < 10 %  
pH : 6  
Densitat aparent seca : 230 Kg/m3  
  
Encoixinament hidrosembres:  
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada  
i paper reciclat.  
No ha d’afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  
Grandària màxima : 25 mm  
Composició:  

-  Cel·lulosa desfibrada : 40 %  
-  Palla de cereal : 50 %  
-  Paper reciclat : 60 %  

   
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Terra vegetal, de bosc, àcida o roldor de pi:  
Subministrament: En sacs o granel.  
Als sacs hi ha de figurar les dades següents:  

- Identificació del producte  
-  Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  

Emmagatzematge: De manera que no s’alterin les seves característiques.  
  
Terra volcànica:  
Subministrament: a granel.  
Emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves característiques.  
  
Encoixinament hidrosembres:  
Subministrament: en bales empaquetades.  
Emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves característiques.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M3 de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DEL TURÓ DELS TRES PINS A LLINARS DEL VALLÈS 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 70 
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS 

 
 
 
  
BR MATERIALS PER A JARDINERIA  
BR4 PLANTES   
BR45 ARBRES DE FULLA PERSISTENT   
  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSITQUES DELS ELEMENTS  
Espècies vegetals subministrades a peu d’obra.  
S’han considerat els tipus següents: arbres, arbusts, plantes aquàtiques, plantes crasses o  
suculentes, plantes de temporada.  
S’han considerat les formes de subministrament següents: en contenidor, amb arrel nua,  amb 
pa de terra, en esqueix.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L’espècie vegetal s’ha d’adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en  
empreses de reconeguda solvència.  
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada.  
La relació entre l’alçària i el tronc ha de ser proporcional.  
L’alçària, l’amplària de la copa, la llargària de les branques, les ramificacions i el fullatge, han  de 
correspondre a l’edat del individu, segons l’espècie i varietat.  
L’espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o  
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d’haver-los patit anteriorment.  
El sistema radical ha de ser proporcionat a l’espècie, edat i mida de la planta.  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva  
espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L’alçària correspon a la distància des del coll de l’arrel fins a la part més distant al mateix.  
Les branques principals de l’arbust han de néixer del terç inferior de la planta, han d’estar  
regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la  planta.  
L’arbust enfiladís ha d’estar provist del seu tutor.  
L’aigua de l’estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d’estar neta, no ha de  ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents  
sense ferides ni macadures.  
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser : 2,5 – 8 cm  
  
Arbres:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l’arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de  
terra adequat per a l’espècie i mida de l’arbre.  
Alçària del pa de terra:  

-  Arbres de fulla caduca : diàmetre del pa de terra x 0,7  
-  Arbres de fulla persistent : diàmetre del pa de terra x 1,2  

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del  
tronc.  
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s’ha de protegir  també 
la part aèria.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, aquesta ha d’estar retallada i amb abundant  
presència d’arrels secundàries.  
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Quan el subministrament és en esqueix, s’ha d’evitar que aquest perdi humitat durant el  
transport i subministrament, per això s’ha de col·locar dins d’envoltants de plàstic o en unitats  
nebulitzadores.  
  
  
Subministrament amb pa de terra:  
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d’estar intacte, compacte i ple d’arrels i  proporcionat 
a la seva part aèria.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant  de 
guix armat.  
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix  compacte.  
  
Subministrament en contenidor:  
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l’espècie i/o varietat i a la mida  de la 
planta.  
El contenidor s’ha de retirar just abans de la plantació.  
Ha de ser suficient rígid per aguantar la forma del pa de terra.  
  
Volum mínim del contenidor:  

 
 
 
Arbres i arbusts:  
S’ha de subministrar acompanyada de:  
   - La 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  
  
Plantes aquàtiques, crasses o suculentes i de temporada:  
S’ha de subministrar acompanyada de:  
   - La guia fitosanitària corresponent  
   - Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta  
   - Procedència comercial del material vegetal  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
NTJ 07A/1993 “ Normes tecnològiques de Jardineria i paisatgisme. Subministrament del  
material vegetal. Qualitat general”.  
NTJ 07D/1993 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Subministrament del  
material vegetal. Arbres de fulla caduca”.  
 
 
 
  
 
 
 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DEL TURÓ DELS TRES PINS A LLINARS DEL VALLÈS 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 72 
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS 

NTJ 07E/1997 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Subministrament del  
material vegetal. Arbres de fulla perenne”.  
NTJ 07F/1998 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Subministrament del  
material vegetal. Arbusts”.  
NTJ 07I/1995 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Subministrament del  
material vegetal. Enfiladisses”.  
  
F PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIÓ  
F2 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES  
F22 MOVIMENTS DE TERRES  
F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Excavació de rases i pous de fonaments o rases per a pas d’instal·lacions, amb mitjans  
mecànics o manuals.  
S’han considerat les dimensions següents:  
Rases de més de 2 m d’amplària i fins a 4 m de fondària.  
Rases per a pas d’instal·lacions d’1 m de fondària, com a màxim  
Pous aïllats de 2 m fins a més de 4 m de fondària  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
Preparació de la zona de treball  
Situació dels punts topogràfics  
Excavació de terres  
Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,  
segons digui la partida d’obra.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT< 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic, que té un assaig SPT entre  20 
i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora, que té  un 
assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig  
SPT < 20, fins el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora que té un assaig SPT >  50 
sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador, i que té un rebot en l’assaig  
SPT.  
  
El fons de l’excavació s’ha de deixar pla i anivellat.  
  
L’aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i  de 
compacitat igual.  
  
Toleràncies d’execució:  

-  dimensions : ± 5 %  ( ± 50 mm)  
-  replanteig parcial dels eixos : ± 20 mm  
-  replanteig total dels eixos : ± 50 mm  
-  nivells : ± 50 mm  
-  planor : ± 20 mm/m  
-  aplomat o talús de les cares laterals : ± 2º  

  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior a 60 Km/h.  
En terrenys cohesius, l’excavació dels últims 30 cm no s’ha de fer fins moments abans de  reblir.  
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S’han d’extreure les terres o els materials amb perill de despreniment.  
No s’han d’acumular les terres o materials a la vora de l’excavació.  
No s’ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S’ha d’estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L’estrebada ha de  
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La qualitat del terreny al fons de l’excavació requereix l’aprovació explícita de la D.F.  
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi  d’evitar 
l’acumulació d’aigua dins l’excavació.  
  
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes  
condicions de seguretat suficients.  
En cas d’imprevistos, terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions,... s’han de  
suspendre els treballs i avisar la D.F.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els  
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics  
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la DF., ni la  
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-ho.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes  operacions 
facin falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu, el manteniment dels camins de comunicació entre el  desmunt 
i les zones on han d’anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s’escau.  
Tan sols s’han d’abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s’hagin observat totes  
les prescripcions relatives a excavacions, estivacions i voladures.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori  
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F22 MOVIMENT DE TERRES  
F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats.  
S’han considerat els tipus següents:  
   Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
   Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge  
   Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u natural  
   Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
   Preparació de la zona de treball  
   Situació dels punts topogràfics  
   Execució del rebliment  
   Humectació o dessecació, en cas necessari  
   Compactació de terres  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
EN cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin  els 
sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades  per al 
D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d’evacuació d’aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec  de 
condicions.  
En tota la superfície s’ha d’arribar,com a mínim, al grau de compactació previst expressat  com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l’assaig Próctor Modificat (NLT- 108).  
Toleràncies d’execució de les rases:  

-  planor : ± 20 mm/m  
-  nivells : ± 30 mm  

  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
S’han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a  
0ºC en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2ºC en la resta de materials.  
S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d’execució de la partida.  
Hi ha d’haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s’hi ha de  referir 
totes les lectures topogràfiques.  
S’han d’eliminar els materials inestables, turba o argila de la base per al rebliment.  
El material s’ha d’estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant  final.  
No s’ha d’estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s’ha d’humitejar fins arribar al contingut òptim, de  
manera uniforme.  
Si el grau d’humitat de la tongada és superior al exigit, s’ha de dessecar mitjançant l’addició  de 
materials secs, calç viva o d’altres procediments adients.  
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d’evitar  
entollaments.  
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Després de la pluja no s’ha d’estendre una nova tongada fins que la última no s’hagi secat  bé, o 
s’ha d’escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat  resultant sigui 
l’adient.  
Quan s’utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense  
aplicar-hi vibració.  
S’ha d’evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació  
s’hagi completat.  
Els treballs s’han de fer de manera que molestin al mínim possible als afectats.  
En cas d’imprevistos, s’han de suspendre els treballs i avisar a la D.F.  
  
Graves per a drenatges:  
S’ha d’evitar l’exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s’ha d’emmagatzemar i utilitzar de forma que s’eviti la seva disgregació i  
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte  amb 
la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva  eliminació.  
Els treballs s’han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la grava amb materials  
estranys.  
Quan la tongada hagi d’estar constituïda per materials de granulometria diferent, s’ha de  
crear entre ells una superfície continua de separació.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
PG 3/75 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”  
  
  
  
  
F24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA  
F242 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Càrrega i transport de terres, amb càrrega manual o mecànica.  
S’han considerat els tipus següents:  

-  Transport de terres o de material procedent d’excavació de roca, dins de l’obra  
amb       dúmper o camió.  

-  Transport de terres a l’abocador amb contenidor  
-  Transport de terres a l’abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20  

Km  
-  Transport de terres o de material procedent d’excavació de roca amb camió, amb  

un recorregut màxim de 2 a 20 Km.  
  
DINS DE L’OBRA:  
Transport de material provinent d’excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra.  
Les àrees d’abocador han de ser les que defineixi la D.F.  
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.  
Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les  
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la D.F.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions  
perjudicials del material.  
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequades a la màquina que s’utilitzi.  
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A L’ABOCADOR:  
S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que  la 
D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants.  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes  
condicions de seguretat suficients.  
El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,  
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en  els 
trajectes utilitzats.  
  
Dins de l’obra:  
El trajecte ha de complir les condicions d’amplària lliure i pendent adequats per a la màquina  
que s’hagi d’utilitzar.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui,  
incrementat amb el coeficient d’esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre  acceptat 
prèviament i expressament per la D.F.  
  
Transport a l’abocador:  
La unitat d’obra inclou el cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.  
  
Terres:  
Es considera un increment per esponjament d’acord amb els criteris següents:  
   - excavacions en terreny fluix : 15 %  
   - excavacions en terreny compacte : 20 %  
   - excavacions en terreny de trànsit : 25 %  
  
Roca:  
Es considera un increment per esponjament d’un 25 %.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
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F2A SUBMINSTRAMENT DE TERRES  
F2A1 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D’APORTACIÓ  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Subministrament de terra d’aportació seleccionada, adequada o tolerable.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les  
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la D.F.  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
No hi ha condicions específiques del procés d’execució.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.  
Es considera un increment per esponjament d’acord amb els criteris següents:  
   - excavacions en terreny fluix : 15 %  
   - excavacions en terreny compacte : 20 %  
   - excavacions en terreny de trànsit : 25 %  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
  
  
  
F9 PAVIMENTS  
F93 BASES  
F936 BASES DE FORMIGÓ  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Formació de subbase o base de formigó per a paviments.  
S’han considerat les col·locacions del formigó següents:  

-  estesa i vibratge amb regle vibratori  
-  estesa i vibratge amb estenedora de formigó  

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i  
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
  En el cas de col·locació amb regle vibratori:  

-  Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  
- Muntatge d’encofrats  
- Col·locació del formigó  
-  Execució dels junts de formigonat  
-  Protecció del formigó fresc i curat  
-  Desmuntatge dels encofrats  

En el cas de la col·locació amb estenedora:  
-  Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  
-  Col·locació d’elements de guiat de les màquines  
- Col·locació del formigó  
-  Execució dels junts de formigonat  
-  Protecció del formigó fresc i curat  
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CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d’estar reglejada.  
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.  
Ha de formar una superfície plana amb una textura i s’ha d’ajustar a les alineacions i a les  
rasants previstes.  
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d’una  
fondària > = 1/3 del gruix de la base i d’una amplària de 3 mm.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm  
d’amplària i han d’estar plens de poliestirè expandit.  
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s’ha de procurar de fer-los coincidir amb  
els junts de retracció.  
Resistència característica estimada del formigó de la llosa al cap de 28 dies : > = 0,9 x Fck  
Toleràncies d’execució:  
  - gruix : - 15 mm  
  - Nivell : ± 10 mm  
  - Planor : ± 5 mm/ 3 m  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
El formigonament s’ha de fer a una temperatura ambient entre 5º C i 40º C.  
S’han d’aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.  
S’ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  
Durant l’adormiment i fins que s’aconsegueixi el 70 % de la resistència prevista, s’ha de  
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de  
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.  
Aquest procés ha de durar com a mínim:  
  - 15 dies en temps calorós i sec  
  - 7 dies en temps humit  
La capa no s’ha de trepitjar durant les 24 hores següents a la seva formació.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la partida d’obra.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
EH-91 “ Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en massa o  
armado”  
EHE “ Instrucción del Hormigón Estructural”  
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F96 VORADES  
F965 VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó.  
S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

-  sobre base de formigó  
-  sobre esplanada compactada  

L’execució de la unitat inclou les operacions següents:  
   Col·locació sobre base de formigó:  

-  Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  
-  Col·locació del formigó de la base  
-  Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  

Col·locació sobre esplanada compactada:  
-  Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  
-  Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  

  
CONDICIONS GENERALS:  
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d’altres  
defectes.  
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la  
rigola.  
Els junts entre les peces han de ser < = 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
Pendent transversal : > = 2 %  
Toleràncies d’execució:  

-  replanteig : ± 10 mm (no acumulatius)  
-  Nivell : ± 10 mm  
-  Planor : ± 4 mm/ 2 m (no acumulatius)  

  
Quan la col·locació de la vorada recta es realitza sobre una base de formigó, aquesta ha de  
quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó.  
Quan la col·locació de la vorada es realitza sobre l’esplanada compactada, no cal posar un  llit 
de formigó.  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC i sense  pluges.  
El suport ha de tenir una compactació > = 90 % de l’assaig PM i la rasant prevista.  
  
Col·locació sobre base de formigó:  
L’abocada del formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar fins  
aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l’autorització i les  indicacions 
de la D.F.  
Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l’adormiment, i fins aconseguir el 70 % de la resistència prevista, s’han de mantenir  
humides les superfícies de formigó.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
PG 3/75 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”  
UNE 41-027-53 “ Bordillos rectos de granito para aceras”  
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F99 ESCOSSELLS  
F991 FORMACIÓ D’ESCOSSELLS  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Formació d’escossells per a voreres.  
S’han considerat els escossells formats amb els materials següents:  
   Peces prefabricades de morter de ciment   
   Totxanes o maons foradats  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
   En el cas d’utilitzar peces de morter de ciment:  
      -Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  
      - Col·locació del formigó de la base  
      - Humectació de les peces  
      - Col·locació de les peces de l’escossell rejuntades amb morter  
   En el cas d’utilitzar totxanes o maons:  
      - Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  
      - Col·locació del formigó de la base  
      - Humectació de les peces  
      - Col·locació de les peces de l’escossell rejuntades amb morter  
      - Arrebossat de l’escossell  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les peces que formen l’escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d’altres  
defectes visibles.  
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica  
estimada al cap dels 28 dies ha de ser > = 0,9 x Fck.  
Aquesta base de formigó no ha de quedar visible.  
Les parets de l’escossell acabat han de quedar a escaire i aplomades. Les peces han de  
quedar ben travades en les cantonades.  
Han de quedar en el mateix pla.  
Han de quedar al nivell definit per la D.T., o en el seu defecte, al que especifiqui la D.F.  
  
Escossells de totxana o maó:  
Toleràncies d’execució:  
   - dimensions : ±  15 mm  
   - escairat : ± 5 mm respecte el rectangle teòric  
   - nivell : ± 10 mm  
   - aplomat : ± 5 mm  
   - planor : ± 5 mm/m  
  
Escossells de peces de morter de ciment:  
Les quatre peces han d’anar col·locades a tocar.  
Junt entre les peces i el paviment : > = 3 mm  
Toleràncies d’execució:  

-  balcament de l’escossell : ± 3 mm  
-  nivell : + 2 mm i – 10 mm  
-  Junts : ± 1 mm  

-   
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC, sense pluja.  
Ha de quedar feta l’excavació necessària per a la construcció de l’element.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l’aigua  
del morter.  
  
  
 
  



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DEL TURÓ DELS TRES PINS A LLINARS DEL VALLÈS 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 81 
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
  
  
  
F9F PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ  
F9F1 PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR   
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Formació de paviment amb llambordins.  
S’han considerat els tipus següents:  
   Paviments de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra  
   Paviments de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de  
ciment  
   Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
   En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  

-  Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  
-  Col·locació de llit de sorra  
-  Col·locació i compactació dels llambordins  
-  Rebliment dels junts amb sorra  
-  Compactació final dels llambordins  
-  Escombrat de l’excés de sorra  

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
-  Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  
-  Col·locació de la base de morter sec  
-  Humectació i col·locació dels llambordins  
-  Compactació de la superfície  
-  Humectació de la superfície  
-  Rebliment dels junts amb beurada de ciment   

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter:  
-  Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  
-  Col·locació del llit de sorra  
- Col·locació dels llambordins  
-  Compactació dels paviment de llambordins  
-  Reblert dels junts amb morter  

  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a  les 
rasants previstes.  
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar  
col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T.  
El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 % i el 8 %.  
Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8 mm.  

Toleràncies d’execució:  
-  Nivell : ± 12 mm  
-  Replanteig : ± 10 mm  
-  Planor : ± 5 mm / 3 m  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la  
subbase o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s’ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s’han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
Els junts s’han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s’ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i  un 
reblert final amb sorra per acabar d’omplir els junts.  
S’ha d’escombrar la sorra que ha sobrat abans d’obrir-lo al trànsit.  
  
Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada:  
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5ºC.  
Els llambordins s’han de col·locar sobre una base de morter sec.  
Un cop col·locades les peces s’han de regar per aconseguir l’adormiment del morter de  base.  
Després s’han de reblir els junts amb la beurada.  
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 hores següents.  
  
Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter:  
No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la  subbase 
o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s’ha de deixar de 5 cm de gruix, s’ha de deixar a 1,5 cm per sobre  del 
nivell definitiu.  
Col·locades les peces s’han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
Els junts s’han de reblir amb morter de ciment.  
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 hores següents.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M2 de superfície executada d’acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la  
superfície corresponent a forats interiors, d’acord amb els criteris següents:  

-  forats d’1,5 m2, com a màxim : no es dedueixen  
-  forats de més de 1,5 m2 : es dedueixen al 100 %  

  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
PG 3/75 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”  
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F9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA  
F9H1 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT   
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Mescla bituminosa col·locada a temperatura superior a la de l’ambient.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
   Comprovació de la superfície d’assentament  
   Col·locació de la mescla bituminosa  
   Compactació de la mescla bituminosa  
   Execució dels junts de construcció  
   Protecció del paviment acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
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 especifiqui 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.  
En total la superfície s’ha d’arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat  en 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l’assaig Marshall.  
Toleràncies d’execució:  

-  Nivell de la capa de rodadura : ±  10 mm  
-  Nivell de les altres capes : ± 15 mm  
-  Planor de la capa de rodadura : ± 5 mm / 3 m  
-  Planor de les altres capes : ± 8 mm / 3 m  
-  Regularitat superficial de la capa de rodadura : < = 5 dm2 /hm  
-  Regularitat superficial de les altres capes : < = 10 dm2 / hm  
-  Gruix de la cada capa : > = 80 % del gruix teòric  
-  Gruix del conjunt : > = 90 % del gruix teòric  

  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que ha  
d’assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen los tolerables, s’han  de 
corregir abans de l’execució de la partida d’obra.  
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC o en cas de pluja.  
El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la capacitat d’unió amb la mescla. No pot tenir  
restes de fluïdificats o aigua a la superfície.  
L’estenedora ha d’estar equipada amb dispositiu automàtic d’anivellament.  
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.  
La mescla s’ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua  estigui 
encara calenta i en condicions de ser compactada.  
A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a  
70000 m2, s’ha d’estendre la cap en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o  
més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.  
Si l’estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la  zona 
de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l’anterior.  
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 al a de  la 
fórmula de treball.  
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S’ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5  m 
una de l’altra, i que les longitudinals quedin a un mínim de 15 cm 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. Els junts transversals  de les capes 
de rodadura s’han de piconar transversalment, disposant els recolzaments  necessaris per al 
corró.  
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una  
càrrega. 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’estenedor; 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.F.  
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.  
   
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Tn de pes segons el tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment  
construïda d’acord amb les seccions tipus especificades, pel gruix menor dels dos següents:  el 
que figura en els plànols o  el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana  obtinguda 
dels assaigs de control de cada lot.  
No són d’abonament en aquesta unitat d’obra els regs d’emprimació o d’adherència.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
PG 3/75 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”  
6.1 i 2- IC “ Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firme”  
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F9J REGS SENSE GRANULATS   
F9J1 REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS   
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Regs amb lligants de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic.  
S’ha considerat els següents regs:  
  Reg d’emprimació  
  Reg d’adherència  
   Reg de penetració  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
   En el reg d’emprimació o de penetració:  

-  Preparació de la superfície existent  
-  Aplicació del lligant bituminós  
-  Eventual extensió d’un granulat de cobertura  

En el reg d’adherència:  
-  Preparació de la superfície existent  
-  Aplicació del lligant bituminós  

  
CONDICIONS GENERALS:  
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície sense  
lligant.  
La seva aplicació ha d’estar coordinada amb l’estesa de la capa superior.  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 els regs d’emprimació o de penetració, quan la D.F. ho consideri oportú es podrà dividir la  
dotació prevista per la seva aplicació en dues vegades.  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades. Ha de complir les  
condicions especificades per la unitat d’obra corresponent i no ha de ser reblanida per un  excés 
d’humitat.  
S’ha de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC o en cas de pluja.  
La superfície per regar ha d’estar neta i sense material engrunat.  
La temperatura d’aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100  
segons Saybolt Furol.  
S’han de protegir els elements constructius o accessoris de l’entorn, per tal que quedin nets  una 
vegada aplicat el reg.  
L’equip d’aplicació ha d’anar sobre pneumàtics i el dispositiu regador ha de proporcionar  
uniformitat transversal.  
On no es pugui fer d’aquesta manera, s’ha de fer manualment.  
S’ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.  
  
Reg d’adherència:  
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.  
En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l’excés estenent  una 
dotació de sorra capaç d’absorbir el lligant.  
El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de  
passar, en la seva totalitat, pel tamís 5 mm.  
  
  
  
 
 
 
Reg d’emprimació o de penetració:  
S’ha d’humitejar la superfície abans de l’aplicació del reg.  
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S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 hores següents a  
l’aplicació del lligant.  
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s’ha d’estendre un granulat de cobertura i els  
vehicles han de circular a una velocitat < = 30 Km/h.  
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim  de 
4,76 mm.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
m2 de superfície amidada.  
No són d’abonament els excessos laterals  
  
Reg d’emprimació o de penetració:  
Queda inclòs en aquesta unitat d’obra el granulat de cobertura per donar obertura al trànsit.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
PG 3/75 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”  
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FB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ   
FBB SENYALITZACIÓ VERTICAL  
FBB1 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ   
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S’han considerat els elements següents:  
   Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació.  
   Plaques amb senyals d’informació  
   Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal  
   Caixetins de ruta  
  Rètols  
S’han de considerat els llocs de col·locació següents:  
  Vials públics  
  Vials d’ús privat  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
  Replanteig  
   Fixació del senyal al suport  
   Comprovació de la visibilitat del senyal  
   Correcció de la posició si fos necessària  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L’element ha d’estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions  
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F.  
Ha de resistir un esforç de 100 Kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es  produeixin 
variacions de la seva orientació.  
S’ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l’eix de la calçada.  
Toleràncies d’execució:  
   Verticalitat : ± 1º  
  
Vials públics:  
Ha de ser visible des d’una distància de 70 metres o des de la zona de parada d’un  automòbil, 
tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 metres.  
Aquesta visibilitat s’ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada : > = 50 cm  
  
Plaques amb senyals de perill, preceptives, de regulació i d’informació i rètols:  
La distància al pla del paviment ha de ser > = 1m, mesurat per la part més baixa del  indicador.  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
No s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s’ha de foradar la planxa per fixar-la. S’han d’utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de ser d’acer galvanitzat.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Plaques amb senyals de perill, preceptives, de regulació, d’informació i complementàries, i  
caixetins de ruta:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l’obra segons les especificacions.  
  
Rètols:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Vials públics:  
PG 3/75 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”  
8.1-IC “ Instrucción de carreteras. Señalización vertical.”  
  
Vials privats:  
No hi ha normativa de compliment obligat.  
  
  
  
  
FB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ   
FBB SENYALITZACIÓ VERTICAL  
FBB2 SENYALS D’INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S’han considerat els elements següents:  
   Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació.  
   Plaques amb senyals d’informació  
   Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal  
   Caixetins de ruta  
  Rètols  
S’han de considerat els llocs de col·locació següents:  
  Vials públics  
  Vials d’ús privat  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
  Replanteig  
  Fixació del senyal al suport  
   Comprovació de la visibilitat del senyal  
   Correcció de la posició si fos necessària  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L’element ha d’estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions  
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F.  
Ha de resistir un esforç de 100 Kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es  produeixin 
variacions de la seva orientació.  
S’ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l’eix de la calçada.  
Toleràncies d’execució:  
   Verticalitat : ± 1º  
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Vials públics:  
Ha de ser visible des d’una distància de 70 metres o des de la zona de parada d’un  automòbil, 
tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 metres.  
Aquesta visibilitat s’ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada : > = 50 cm  
  
Plaques amb senyals de perill, preceptives, de regulació i d’informació i rètols:  
La distància al pla del paviment ha de ser > = 1m, mesurat per la part més baixa del  indicador.  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
No s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s’ha de foradar la planxa per fixar-la. S’han d’utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de ser d’acer galvanitzat.  
  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Plaques amb senyals de perill, preceptives, de regulació, d’informació i complementàries, i  
caixetins de ruta:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l’obra segons les especificacions.  
  
Rètols:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Vials públics:  
PG 3/75 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”  
8.1-IC “ Instrucción de carreteras. Señalización vertical.”  
  
Vials privats:  
No hi ha normativa de compliment obligat.  
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FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS   
FD5 DRENATGES  
FD5J CAIXES PER A EMBORNALS  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  
S’han considerat els materials següents:  
   Caixa de formigó  
   Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  
  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
   En caixa de formigó:  

-  Comprovació de la superfície d’assentament  
-  Col·locació del formigó de la solera  
-  Muntatge de l’encofrat  
-  Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs  
-  Col·locació del formigó de la caixa  
-  Desmuntatge de l’encofrat  
-  Cura del formigó  

En caixa de maó:  
-  Comprovació de la superfície d’assentament  
-  Col·locació del formigó de la solera  
-  Col·locació dels maons amb morter  
-  Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs  
-  Arrebossat i lliscat del interior de la caixa  
-  Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  

  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el  
paviment o zona adjacent sense sobresortir d’ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
La caixa acabada ha d’estar neta de qualsevol tipus de residu.  
Resistència característica estimada del formigó de la solera als 28 dies : > = 0,9 x Fck  
Toleràncies d’execució (segons EH-91):  

-  nivell de solera : ± 20 mm  
-  aplomat total : ± 5 mm  
-  planor : ± 5 mm/m  
-  escairat : ± 5 mm respecte el rectangle teòric  

Toleràncies d’execució (segons EHE):  
   - desviació lateral:  
      Línia de l’eix : ± 24 mm  
      Dimensions interiors : ± 5 D  ; > 12 mm  

-  nivell de soleres : ± 12 mm  
- gruix (e):  

e < = 30 cm : + 0,05 e (< = 16 mm)  
e> 30 cm : -0,025 e (<= 10 mm)  
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Caixa de formigó:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
La secció de l’element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d’elements  de 
l’encofrat ni d’altres.  
Resistència característica estimada del formigó de les parets al cap de 28 dies : > = 0,9 x  Fck  
  
Caixa de maó:  
Els maons han d’estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Els junts han d’estar plens de morter.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben  adherit 
a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis,  sense 
fissures, forats o altres defectes.  
Gruix dels junts : < = 1,5 cm  
Gruix de l’arrebossat i del lliscat : 1,1 cm  
Toleràncies d’execució:  
   Horitzontalitat de les filades : ± 2 mm/m  
   Gruix de l’arrebossat i el lliscat : ± 2 mm  
  
Esquerdejat exterior:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben  
adherit a la paret.  
Gruix de l’arrebossat esquerdejat : < = 1,8 cm  
  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC, sense pluja.  
  
Caixa de formigó:  
No pot transcórrer més de 1 hora des de la fabricació del formigó fins al formigonament.  
L’abocada s’ha de fer des d’una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin  disgregacions.  
  
Caixa de maó:  
Els maons que s’han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no  absorbeixin 
l’aigua del morter.  
L’obra s’ha d’aixecar per filades senceres.  
L’arrebossat s’ha d’aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l’han de rebre.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Embornals:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.  
  
Interceptors:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
EHE “ Instrucción de Hormigón Estructural”  
PG 3/75 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”  
5.2-IC 1990 “ Instrucción de carreteras. Drenaje superficial”  
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FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS   
FD5 DRENATGES  
FD5K CAIXES PER A INTERCEPTORS  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  
S’han considerat els materials següents:  
   Caixa de formigó  
   Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  
  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
   En caixa de formigó:  

-  Comprovació de la superfície d’assentament  
-  Col·locació del formigó de la solera  
-  Muntatge de l’encofrat  
-  Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs  
-  Col·locació del formigó de la caixa  
-  Desmuntatge de l’encofrat  
-  Cura del formigó  

En caixa de maó:  
-  Comprovació de la superfície d’assentament  
-  Col·locació del formigó de la solera  
-  Col·locació dels maons amb morter  
-  Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs  
-  Arrebossat i lliscat del interior de la caixa  
-  Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  

  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el  
paviment o zona adjacent sense sobresortir d’ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
La caixa acabada ha d’estar neta de qualsevol tipus de residu.  
Resistència característica estimada del formigó de la solera als 28 dies : > = 0,9 x Fck  
Toleràncies d’execució (segons EH-91):  

-  nivell de solera : ± 20 mm  
-  aplomat total : ± 5 mm  
-  planor : ± 5 mm/m  
-  escairat : ± 5 mm respecte el rectangle teòric  

Toleràncies d’execució (segons EHE):  
   - desviació lateral:  
      Línia de l’eix : ± 24 mm  
      Dimensions interiors : ± 5 D  ; > 12 mm  

-  nivell de soleres : ± 12 mm  
- gruix (e):  

e < = 30 cm : + 0,05 e (< = 16 mm)  
e> 30 cm : -0,025 e (<= 10 mm)  
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Caixa de formigó:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
La secció de l’element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d’elements  de 
l’encofrat ni d’altres.  
Resistència característica estimada del formigó de les parets al cap de 28 dies : > = 0,9 x  Fck  
  
Caixa de maó:  
Els maons han d’estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
Els junts han d’estar plens de morter.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben  
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis,  
sense fissures, forats o altres defectes.  
Gruix dels junts : < = 1,5 cm  
Gruix de l’arrebossat i del lliscat : 1,1 cm  
Toleràncies d’execució:  
   Horitzontalitat de les filades : ± 2 mm/m  
   Gruix de l’arrebossat i el lliscat : ± 2 mm  
  
Esquerdejat exterior:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben  
 dherit a la paret.  
Gruix de l’arrebossat esquerdejat : < = 1,8 cm  
  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC, sense pluja.  
  
Caixa de formigó:  
No pot transcórrer més de 1 hora des de la fabricació del formigó fins al formigonament.  
L’abocada s’ha de fer des d’una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin  disgregacions.  
  
  
Caixa de maó:  
Els maons que s’han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no  
absorbeixin l’aigua del morter.  
L’obra s’ha d’aixecar per filades senceres.  
L’arrebossat s’ha d’aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l’han de rebre.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Embornals:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.  
  
Interceptors:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
EHE “ Instrucción de Hormigón Estructural”  
PG 3/75 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”  
5.2-IC 1990 “ Instrucción de carreteras. Drenaje superficial”  
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FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS   
FD5 DRENATGES  
FD5Z ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Subministrament i col·locació de bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

-  comprovació de la superfície d’assentament  
-  col·locació del morter, si és el cas  
-  Col·locació del bastiment i/o reixa  

  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment o la reixa ha de quedar, un cop col·locat, ben assentat sobre les parets de  
l’element drenant, anivellades abans amb morter.  
Ha d’estar sòlidament fixat amb potes d’ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les  parets 
de l’element drenant.  
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment  
perimetral, i han de mantenir el seu pendent.  
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu  
perímetre.  
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per  
impacte o bé produir sorolls.  
Les reixes practicables han d’obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d’execució:  

-  guerxament : ± 2 mm  
-  nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment : -10 mm ; + 0 mm  

  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions  
exigides per al material.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Bastiment:  
m de llargària amidada.  
  
Bastiment i reixa practicable:  
Unitat mesurada segons especificacions.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS  
FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

-  Preparació del llit de sorra compactada  
-  Col·locació de la solera de maons calats  
-  Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de  
tubs  
-  Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  

  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista.  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el  
paviment.  
Resistència característica estimada del formigó : > = 0,9 x Fck  
Toleràncies d’execució:  
   - nivell de la solera : ± 20 mm  
   - aplomat de les parets : ± 5 mm  
   - dimensions interiors : ± 1 % de la dimensió nominal  
   - gruix de la paret : ± 1 % del gruix nominal  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions  
exigides per al material.  
La temperatura ambient per a formigonar ha d’estar entre els 5ºC i els 40ºC.  
El formigó s’ha de posar abans que s’iniciï el seu adormiment. L’abocada s’ha de fer de  manera 
que no es produeixin disgregacions.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat mesurada.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
EHE “ Instrucción de Hormigón Estructural”.  
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FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS  
FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per pericó.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

-  comprovació de la superfície de recolzament  
-  col·locació del morter d’anivellament  
-  col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó anivellades  
prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir  
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral  i 
mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d’execució:  
   - nivell entre la tapa i el paviment : ± 2 mm  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions  
exigides per al material.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat mesurada.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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FF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS  
FFB TUBS DE POLIETILÉ  
FFB2 TUBS DE POLIETILÉ DE DENSITAT BAIXA  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió.  
S’han considerat els tipus de materials següents:  

-  Polietilè de densitat alta per al transport d’aigua a pressió amb una temperatura  de 
servei de fins a 45ºC.  
-  Polietilè de densitat baixa per al transport d’aigua a pressió amb una temperatura  de 

servei de fins a 45ºC.  
-  Polietilè de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a  

temperatures de fins a 40ºC.  
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge següent:  

-  grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb  
accessoris (distribucions d’aigua, gas, calefacció,...)  

-  sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar-se  
indiferentment al llarg del seu recorregut, trams lineals, equilibrats o amb  predomini d’accessoris 
(instal·lacions d’obra d’enginyeria civil).  
S’han considerat els tipus d’unió següents:  

-  Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
-  Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  
- col·locat superficialment  
-  col·locat al fons de la rasa per enterrar  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
 Instal·lacions amb grau de dificultat mitjà:  

-  replanteig de la conducció  
-  col·locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva  
-  execució de totes les unions necessàries  
-  neteja de la conducció  

Instal·lacions per a enterrar, sense especificació del grau de dificultat:  
-  comprovació i preparació del pla de suport  
-  col·locació dels tubs en la seva posició definitiva  
-  execució de totes les unions necessàries  
-  neteja de la conducció  

En les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, no s’inclou la col·locació  
d’accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet  fixar 
la repercussió d’accessoris, per tant, la seva col·locació es considera una unitat d’obra  diferent.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no  
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s’han de fer únicament per mitjà dels  
accessoris normalitzats. Les unions s’han de fer amb accessoris que pressionin la cara  exterior 
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d’unió definit per a la canalització.  
En cas de coincidència de canonades d’aigua potable i de sanejament, les d’aigua potable  han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d’anar separades  tangencialment 100 
cm.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d’estar pròxima a conductes que transportin  
fluids a alta temperatura.  
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S’ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40ºC.  
El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:  

 
 
Entre 0 ºC i 20 ºC el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
  
Col·locació superficial:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s’han d’estendre perpendicularment o  
paral·lelament respecte a l’estructura de l’edifici. Les horitzontals han de passar  preferentment 
prop del paviment o del sostre.  
El pas a través d’elements estructurals s’ha de fer amb passamurs i l’espai que quedi s’ha  
d’omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir > = 3 mm del parament. Dins  
dels passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
Distància entre suports:  

 
 
Col·locació al fons de rasa: 
El tub s’ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les  contraccions i 
dilatacions degudes als canvis de temperatura.  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de  gruix > 
= 5 cm. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert > = 60 cm de terra ben piconada per  tongades 
de 20 cm, si no hi ha de passar trànsit rodat i > = 80 cm en cas contrari. Les  primeres capes 
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
  
  
  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
La descàrrega i manipulació dels tubs s’ha de fer de forma que no rebin cops.  
Cada cop que s’interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts.  
L’estesa del tub s’ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment  
sobre el terreny.  
L’extrem llis del tub s’ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del  tub, 
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abans de fer la connexió.  
L’extrem del tub s’ha d’aixamfranar.  
En tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l’eix i eliminar les rebaves. Si s’ha d’aplicar  
accessoris de compressió, cal aixamfranar l’aresta exterior.  
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.  
S’ha d’utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l’alineació dels tubs i l’aplicació de la  
pressió adequada per fer la unió.  
La unió entre els tubs i altres elements d’obra s’ha de fer garantint la no transmissió de  
càrregues, la impermeabilitat i l’adherència amb les parets.  
Un cop acabada la instal·lació s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per  arrossegar 
les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d’aigua, cal fer un tractament de depuració  
bacteriològic després de rentar-la.  
  
Col·locació al fons de la rasa:  
Abans de baixar els tubs a dins a la rasa, la D.F. ha d’examinar-los, rebutjant els que  presentin 
algun desperfecte.  
Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant,l’amplària, la fondària i el nivell  
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T.  
El fons de la rasa ha d’estar neta abans de baixar els tubs.  
Si la canonada té un pendent > 10 % s’ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer  
d’aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Les canonades i les rases s’han de mantenir lliures d’aigua, esgotant amb bomba o deixant  
desguassos a l’excavació.  
No s’han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa  
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del  
reblert de rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta, excepte en les unions, s’han de  fer 
les proves de pressió interior i d’estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l’autorització de la D.F.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels  
elements o dels punts a connectar.  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s’hagin  
efectuat.  
En les instal·lacions en les que a la P.O. s’especifica el grau de dificultat com a mitjà s’inclou,  a 
més, la repercussió de peces especials per col·locar.   
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
La normativa ha de ser la específica a l’ús que es destina.  
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FG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
FG2 TUBS I CANALS  
FG21 TUBS RÍGIDS DE PVC  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Tub rígid de fins a 140 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al xoc 7, connectat  a 
pressió i muntat com a canalització soterrada.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

-  L’estesa, fixació i corbat  
-  La connexió o roscat dels trams  

  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s’han de reblir.  
Les unions s’han de fer mitjançant connexió a pressió.  
Les unions que no puguin anar directament connectades s’han de fer amb maniguets  aïllants.  
L’estanquitat dels junts s’ha d’aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  
Els canvis de direcció s’han de fer mitjançant corbes d’acoblament, escalfant-les  lleugerament, 
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un  
mateix sistema.  
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les  
especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Sobre la canalització s’ha de col·locar una capa o una coberta d’avís, de protecció mecànica  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos : > = 20 cm  
Distància entre el tub i la capa de protecció : > = 10 cm  
Toleràncies d’instal·lació:  
   - posició : ± 20 mm  
   - alineació : ± 2 %  (< = 20 mm/ total)  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
L’atrompetat de la boca del tub s’ha de fer per escalfament.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels  
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
“ Reglamento electrotécnico para baja tensión”  
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FG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  
FG2 TUBS I CANALS  
FG22 TUBS FLEXIBLES DE PVC  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Tub flexible corrugat de PVC de fins a 130 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència  al 
xoc 7, i muntat com a canalització soterrada.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

- L’estesa i col·locació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s’han de reblir.  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons,...)  
Nombre de corbes de 90 ºC entre dos registres consecutius : < = 3  
Penetració del tub dins dels pericons : 10 cm  
Distància entre la canalització i la capa de protecció : > = 10 cm  
Fondària de les rases : > = 40 cm  
Toleràncies d’execució:  
   - penetració del tub dins de les caixes : ± 2 mm  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa anivellant-lo amb una capa de sorra  garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa,...)  
Sobre la canalització s’ha de col·locar una capa o coberta d’avís i protecció mecànica.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels  
elements o dels punts a connectar.  
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en  la 
resta de muntatges.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
“ Reglamento electrotécnico para baja tensión”  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DEL TURÓ DELS TRES PINS A LLINARS DEL VALLÈS 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 102 
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS 

 
FG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA  
FG31 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Conductor de coure per a distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, serveis fixes.  
Designació UNE RV 0,6/1 Kv unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre, de  
secció fins a 300 mm2 i col·locat en tub.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

-  L’estesa i connexió a caixes o mecanismes  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El cable no ha de tenir empalmaments excepte en les caixes de derivació i en els  mecanismes.  
Els empalmaments i derivacions s’han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se  
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils.  
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d’estar sotmès a danys, es protegirà  
mecànicament mitjançant tub o safata d’acer galvanitzat.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual  pertanyen, a 
la sortida del quadre de protecció.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l’estesa:  

-  cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable  
-  cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

Penetració del conductor dins de les caixes : > = 10 cm  
Toleràncies d’instal·lació:  
   - penetració del tub dins de les caixes : ± 10 mm  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
El conductor s’ha d’introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura  que 
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure’l de la  
bobina.  
El tub de protecció ha d’estar instal·lat abans d’introduir els conductors.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació : > = 0 ºC  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels  
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
“ Reglamento electrotécnico para baja tensión”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DEL TURÓ DELS TRES PINS A LLINARS DEL VALLÈS 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 103 
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS 

 
G PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL  
G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES  
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS  
G219 DEMOLICIONS D’ELEMENTS DE VIALITAT  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Demolició d’elements de vialitat, amb mitjans mecànics.  
S’han considerat els elements següents:  

-  Vorada col·locada sobre terra o formigó  
-  Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
-  Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
-  Preparació de la zona de treball  
-  Enderroc de l’element amb els mitjans adients  
-  Trossejament i apilada de runa  

  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,  en 
funció dels mitjans que es disposin i de les condicions de transport.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 Km/h.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.  
S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Els treballs s’han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demolir i carregar.  
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas,...) o quan l’enderrocament pugui  afectar 
les construccions veïnes, s’han de suspendre les obres i avisar a la D.F.  
L’operació de càrrega de runa s’ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal  
d’aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lacions en servei a la part per arrencar, s’han  de 
desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element  que 
pugui destorbar la feina.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Vorada o rigola:  
M de llargària enderrocada, segons les especificacions de la D.T.  
  
Paviment:  
M2 de paviment realment enderrocat.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
NTE-ADD/1975 “ Norma tecnológica de la edificación. Acondicionamiento del terreno.  
Desmontes. Demoliciones”.  
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G PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL  
G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES  
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS  
G21D DEMOLICIONS D’ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Demolició d’elements que formen part d’una xarxa de sanejament o de drenatge, amb  
mitjans manuals o mecànics.  
S’han considerat els elements següents:  

-  Claveguera de formigó de 60 x 90 cm o 80 cm de diàmetre, com a màxim amb o  
sense solera de formigó  

-  Clavegueró de formigó vibropemsat de 120x180 cm o 200 cm de diàmetre, com a  
màxim amb o sense solera de formigó  

-  Pou de parets de maó de 200x200 cm o 100 cm de diàmetre, com a màxim  
-  Embornal de 70x30x85 cm de parets de maó  
-  Interceptor de parets de maó de 85x85 cm, com a màxim sobre solera de formigó  
-  Canonada d’acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  
-  Cuneta de formigó de 250 cm d’amplària, com a màxim amb parets de formigó  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
-  Preparació de la zona de treball  
-  Enderroc de l’element amb els mitjans adients  
-  Tall d’armadures i elements metàl·lics  
-  Trossejament i apilada de runa  
-  Càrrega de la runa sobre camió  

  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,  en 
funció dels mitjans que es disposin i de les condicions de transport.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 Km/h.  
L’excavació del terreny circumdant s’ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera  
que mantinguin el mateix nivell.  
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials a la rasa.  
Ha d’estar fora de servei.  
S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l’element ha de quedar obturada.  
Els treballs s’han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demolir i carregar.  
En cas d’imprevistos, o quan l’enderrocament pugui afectar a les construccions veïnes, s’han  de 
suspendre els treballs i avisar a la D.F.  
No s’han d’acumular terres o runa a les vores de l’excavació, a una distància < = 60 cm  
L’operació de càrrega de runa s’ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal  d’aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
La runa s’ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Clavegueró, canonada, interceptor i cuneta:  
M de llargària realment enderrocada, amidat per l’eix de l’element, segons les  
especificacions de la D.T.  
  
Pou:  
M de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T.  
  
Embornal:  
Unitat realment enderrocada segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
  
  
  
G PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL  
G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES  
G22 MOVIMENTS DE TERRES  
G222 EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Excavació de rases i pous de fonaments i càrrega sobre camió.  
S’han considerat els tipus següents:  

-  rases o pous fins a 4 m de fondària i 2 m d’amplària en el fons, com a màxim,  
excavats en roca amb explosius.  

-  Rases, fonaments o pous excavats en terra amb mitjans mecànics  
-  Rases o fonaments amb rampa d’accés excavats en terra amb mitjans mecànics  
-  Fonaments d’1 a 5 m de fondària excavats amb explosius  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
   Excavació en terra:  

-  Preparació de la zona de treball  
-  Situació dels punts topogràfics  
-  Excavació de les terres  
-  Càrrega de les terres sobre camió  

Excavació en roca:  
-  Preparació de la zona de treball  
-  Situació dels punts topogràfics  
-  Càrrega i encesa de les barrinades  
-  Càrrega de la runa sobre camió  

  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic ( i no amb pala), que té un  
assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no  amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig  
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora, que té un assaig SPT  > 
50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un  
rebot a l’assaig SPT.  
El fons de l’excavació ha de quedar pla i anivellat.  
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Les rampes d’accés han de tenir les característiques següents:  
   - amplària : > = 4,5 m  
   - pendent :  
      Trams rectes : < = 12 %  
      Corbes : < = 8 %  
      Trams abans de sortir a la via de llargària > = 6 m : < = 6 %  
Toleràncies d’execució:  
   - dimensions : ± 50 mm  
  
Excavació en terra:   
Els talussos perimetrals han de ser fixats per la D.F.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T.  
La qualitat del terreny del fons de l’excavació requereix l’aprovació explícita de la D.F.  
Toleràncies d’execució:  
   - planor : ± 40 mm / m  
   - replanteig : < 0,25 %  (± 100 mm)  
   - nivells : ± 50 mm  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 Km/h.  
S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d’execució de la partida.  
Hi ha d’haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s’hi ha de  referir 
totes les lectures topogràfiques.  
S’ha de preveure un sistema de desguàs per tal d’evitar acumulació d’aigua dins l’excavació.  
No s’ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.   
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olor de gas,...), o quan l’enderrocament pugui  afectar a 
les construccions veïnes, s’han de suspendre els treballs i avisar a la D.F.  
  
Excavacions en terra:  
Les terres s’han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
No s’han d’acumular els productes de l’excavació vora la excavació.  
En terrenys cohesius l’excavació dels últims 30 cm, no s’ha de fer fins moments abans de  reblir.  
L’aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes  
característiques que les existents i de la mateixa compacitat.  
 S’ha d’estrebar sempre que consti a la D.T. i quan ho determini la D.F. L’estrebada ha de  
complir les especificacions ficades en el plec de condicions.  
  
Excavacions en roca mitjançant voladura:  
No s’ha de començar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l’aprovació al  programa 
d’execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.  
El programa d’execució de les voladures ha de justificar, com a mínim:  
   - màquina i mètode de perforació  
   - llargària màxima de perforació  
   - diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes  

- explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de  
barrinades.  
   - mètodes per a fixar la posició de les càrregues en el interior de les barrinades.  
   - esquema de denotació de les voladures  

- resultats obtinguts amb el mètode d’excavació proposat en terrenys anàlegs als de   
l’obra  
 
 
 
 
S’ha de justificar, amb mesures del camp elèctric del terreny, l’adequació dels tipus  d’explosius i 
dels detonadors.  
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S’ha de mesurar les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la  voladura, 
per a no sobrepassar els límits de velocitat ( 20 mm/s) i acceleració que  s’estableixen per a les 
vibracions en estructures i edificis propers.  
Abans d’iniciar les voladures s’ha de tenir tots els permisos adequats i s’ha d’adoptar les  
mesures de seguretat necessàries.  
S’ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per advertir al públic del treball amb  
explosius.  
S’ha de tenir cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades, cal avisar de les  
descàrregues amb prou antelació per evitar possibles accidents.  
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l’aigua pot  quedar 
retinguda, s’han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.  
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si es així s’ha  
d’utilitzar el microretard per a l’encesa.  
S’ha de tenir en compte el sentit d’estratificació de les roques.  
La perforació s’ha de carregar fins a un 75 % de la seva fondària total. En roca molt  fissurada, 
es pot reduir la càrrega al 55 %.  
Un cop col·locades les càrregues s’han de tapar les barrinades per evitar la seva expulsió  cap a 
l’exterior.  
El personal destinat a l’ús dels explosius ha d’estar degudament qualificada i autoritzat i ha  de 
ser designat especialment per la D.F.  
Abans d’introduir la càrrega, la barrinada s’ha de netejar adequadament per tal d’evitar  
fregaments, travaments dels cartutxos d’explosius,...  
En detectar la presència d’aigua al interior de les barrinades descendents, s’han de prendre  les 
mesures oportunes, utilitzant l’explosiu adequat.  
Quan la temperatura al interior de les barrinades excedeixi dels 65 ºC, no s’han de carregar  
sense prendre precaucions especials aprovades per la D.F.  
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d’estar en contacte.  
En les càrregues discontinues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s’ha  d’assegurar 
la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d’iniciació  adequat. En el 
cas d’utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui  la flama.  
El cartutx-enceb s’ha de preparar just abans de la càrrega.  
L’ataconat de les barrinades ha d’assegurar el confinament de l’explosió.  
El material utilitzat per a l’ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la  flama.  
Tota barrinada carregada ha d’estar sota vigilància  quan sigui accessible o no estigui  
degudament senyalitzada.  
Abans d’encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els  
accessos estan sota vigilància per mitjà d’operaris o senyals òptiques o acústiques.  
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no  és 
amb l’autorització de la D.F.  
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim d’1,5 m. La  
metxa testimoni, quan s’utilitzi, ha de ser la meitat de l’anterior.  
S’ha de contar el número de barrinades explosionades, i en cas de dubte o quan s’hagin  contat 
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.  
 Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S’han de  
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la D.F.  
Els detonadors elèctrics s’han de connectar en sèrie.  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR OEST DEL TURÓ DELS TRES PINS A LLINARS DEL VALLÈS 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 108 
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS 

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre  els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i el perfils teòrics  
assenyalats als plànols.  
No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la D.F., ni la  
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-ho.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes  operacions 
facin falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el  desmunt i 
les zones on han d’anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s’escau.  
Tan sols s’han d’abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s’hagin observat totes  
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
No s’inclou dins d’aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosius.  
   
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
PG 3/75 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”  
Reial decret 863/1985, 2 d’abril “ Reglamento general de normas básicas de seguridad  
minera”  
  
  
  
  
G23 ESTREBADES I APUNTALAMENTS  
G231 APUNTALMENTS I ESTREBADES  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Col·locació d’elements d’apuntalament i d’estrebades per a comprimir les terres, per una  
protecció del 10 % fins al 100 %, amb fusta o elements metàl·lics.  
S’han considerat els elements següents:  

-  Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d’alçària, com a màxim  
-  Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d’amplària, com a màxim  
-  Apuntalament i estrebada de túnel  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
-  Preparació de la zona de treball  
-  Excavació de l’element  
-  Col·locació de l’apuntalament i l’estrebada  

  
CONDICIONS GENERALS:  
La disposició de les seccions i les distàncies dels elements d’estrebada han de ser les que  
especifica la D.T. o , en el seu defecte, els que determini la D.F.  
L’estrebada ha de comprimir fortament les terres.  
Les unions entre els elements de l’estrebada han d’estar fetes de manera que no es  produeixin 
desplaçaments.  
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
L’ordre, la forma d’execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s’han d’ajustar al indicat per  
la D.F.  
En el cas que primer es faci tota l’excavació i després s’estrebi, l’excavació s’ha de fer de  dalt a 
baix utilitzant plataformes suspeses.  
Si les dues operacions es fan simultàniament, l’excavació s’ha de fer per franges  horitzontals, 
d’alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm.  
Durant els treballs s’ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal.  En 
acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.  
Diàriament s’han de revisar els treballs d’apuntalament i estrebada realitzats, particularment  
després de les pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.  
En cas d’imprevistos s’han de suspendre els treballs i avisar a la D.F.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
NTE-ADZ/76 “ Norma tecnológica de la edificación: acondicionamiento del terreno.  
Desmontes. Zanjas y pozos”.  
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G24 TRANSPORT DE TERRES I RUNES  
G242 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Càrrega i transport de terres, amb càrrega manual o mecànica.  
S’han considerat els tipus següents:  

-  Transport de terres o de material procedent d’excavació en roca, dins de l’obra  amb 
dúmper o camió  

-  Transport de terres a l’abocador amb contenidor  
-  Transport de terres a l’abocador amb camió, amb un recorregut màxima de 2 a 20  Km  
-  Transport de terres o de material procedent de l’excavació de roca amb camió, amb un 

recorregut màxim de 2 a 20 km.  
  
DINS DE L’OBRA:  
Transport de material provinent de l’excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa  obra.  
Les àrees d’abocador han de ser les que defineixi la D.F.  
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.  
Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les  
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la D.F.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions  
perjudicials del material.  
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir amb les condicions d’amplària lliure i de  pendent 
adequades a la màquina que s’utilitzi.  
  
A L’ABOCADOR:  
S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que  la 
D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants.  
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes  
condicions de seguretat suficients.  
El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,  
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixi pèrdues en els  
trajectes utilitzats.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M3 de volum amidat al criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui,  incrementat 
amb el coeficient d’esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre  acceptat prèviament 
per la D.F.  
Transport a l’abocador:  
La unitat d’obra inclou el cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.  
  
Terres:  
Es considera un increment per esponjament d’acord amb els criteris següents:  
   - excavacions en terreny fluix : 15 %  
   - excavacions en terreny compacte : 20 %  
   - excavacions en terreny de trànsit : 25 %  
Roca:  
Es considera un increment per esponjament d’un 25 %.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
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G24 TRANSPORT DE TERRES I RUNES  
G244 CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNES  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Càrrega i transport de runa dins de l’obra o a l’abocador, amb càrrega manual o mecànica.  
S’han considerat els tipus següents:  

-  Transport dins de l’obra amb dúmper o camió  
-  Transport a l’abocador amb contenidor  
-  Transport a l’abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km  

  
CONDICIONS GENERALS:  
S’han de transportar tots els materials provinents d’excavacions o enderrocs de la D.F.  
consideri inadequats o sobreres, a un abocador autoritzat.  
El transport s’ha de realitzar en vehicle adequat per al material que es desitgi transportar,  
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.    
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes  
condicions de seguretat suficients.  
Durant el transport s’ha de protegir les runes de manera que no es produeixi pèrdues en els  
trajectes utilitzats.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb un increment per  esponjament 
del 35 % o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F.  
  
Transport a l’abocador:  
La unitat d’obra inclou el cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
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G3 FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ  
G31 RASES I POUS  
G315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Formigonat d’elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l’obra en planta  
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.  
S’han considerat formigons amb les característiques següents:  

 - Resistència  
    En massa : H-20  
    Armats o pretesats : H-25  

-  Consistència : plàstica, tova i fluida  
-  Grandària màxima del granulat : 12, 20 i 40 mm  

S’han considerat els elements a formigonar següents:  
Formigonat de fonaments, rases i pous, murs de contenció, recalçats, traves i pilarets, lloses  de 
fonaments, riostes i basaments, enceps, pilars, bigues, murs, llindes, cèrcols, estreps  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

-  Preparació de la zona de treball  
-  Abocada del formigó  
-  Compactació del formigó mitjançant vibratge  

  
CONDICIONS GENERALS:  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista.  
La secció de l’element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d’elements  de 
l’encofrat ni d’altres.  
L’element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,  
taques o elements adherits.  
Resistència estimada als 28 dies:  
  

 
Gruix màxim de la tongada:  
  

 
 
Assentament en el con d’Abrams:  
  

 
Toleràncies d’execució:  

- Consistència:  
    Plàstica : ± 1 cm  
    Tova : ± 1 cm  
    Fluida : ± 2 cm  
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir el especificat  
en la UNE 36-831.  
  
Rases i pous:  
Toleràncies d’execució:  

-  Desviació en planta, del centre de gravetat : < 2 % de la dimensió en la direcció  
considerada. (± 50 mm).  

- Nivells:  
Cara superior del formigó de neteja : + 20 mm  - 50 mm  
Cara superior del fonament : + 20 mm   - 50 mm  
Gruix del formigó de neteja : -30 mm  

-  Dimensions en planta : - 20 mm  
-  Fonaments encofrats : + 40 mm  
-  Fonaments formigonats contra el terreny:  

D < = 1 m : + 80 mm  
1 m < D < = 2,5 m : +120 mm  
D > 2,5 m : + 200 mm  

   -     Secció transversal:  
        En tots els casos :  + 5 %  ( < = 120 mm)  
                                        - 5 % ( < = 20 mm)  
        D < = 30 cm : + 10 mm   - 8 mm  
        30 cm < D < = 100 cm : + 12 mm   -10 mm  
        100 cm < D : + 24 mm   -20 mm  

-   Planor:  
    Formigó de neteja : ± 16 mm/ 2 m  
    Cara superior del fonament : ± 16 mm / 2 m  
    Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm / 2 m  
  
Murs de contenció:  
Toleràncies d’execució:  

-  Replanteig parcial dels eixos : ± 20 mm  
-  Replanteig total dels eixos : ± 50 mm  
-  Distància entre junts : ± 200 mm  
-  Amplària dels junts : ± 5 mm  
-  Desviació de la vertical ( H alçària del mur):  

H < = 6 m:  
     Extradós : ± 30 mm  
     Intradós : ± 20 mm  

H > 6 m:  
     Extradós : ± 40 mm  
     Intradós : ± 24 mm  

- Gruix (e):  
e < = 50 cm : + 16 mm   - 10 mm  
e > 50 cm : + 20 mm   - 16 mm  
murs formigonats contra el terreny : + 40 mm  

-  Desviació relativa de les superfícies planes intradós o extradós : ± 6 mm / 3 m  
-  Desviació de nivell de l’aresta superior del intradós en murs vistos : ± 12 mm  
-  Acabat de la cara superior de l’alçat en murs vistos : ± 12 mm / 3 m  
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Recalçats:  
El recalçament i els fonaments existents s’han d’ataconar amb morter sense retracció, per a  
garantir la transmissió correcta de les càrregues.  
Toleràncies d’execució:  

-  Replanteig parcial dels eixos : ± 20 mm  
-  Replanteig total dels eixos : ± 50 mm  
-  Horitzontalitat : ± 5 mm / m  ( < = 15 mm)  
-  Dimensions : ± 100 mm  
-  Replanteig de les cotes : ± 50 mm  
-  Desplom de les cares laterals : ± 1 %  

  
Traves:  
Toleràncies d’execució:  

-  Replanteig parcial dels eixos : ± 20 mm  
-  Replanteig total dels eixos : ± 50 mm  
- Nivells:  

Cara superior del formigó de neteja : + 20 mm   - 50 mm  
Cara superior del fonament : + 20 mm   - 50 mm  
Gruix del formigó de neteja : - 30 mm  

-  Dimensions en planta : - 20 mm  
-  Fonaments encofrats : + 40 mm  
-  Fonaments formigonats contra el terreny ( D: dimensió considerada):  

D < = 1 m : + 80 mm  
1 m < D < = 2,5 m : +120 mm  
D > 2,5 m : + 200 mm  

           -     Secció transversal:  
    En tots els casos : + 5 % (< = 120 mm)    - 5 % (< = 20 mm)  
    D < = 30 cm : + 10 mm      - 8 mm  
    30 cm < D < = 100 cm : + 12 mm     - 10 mm  
   100 cm < D : + 24 mm    - 20 mm  
           -     Planor:  
    Formigó de neteja : ± 16 mm / 2 m  
    Cara superior del fonament : ± 16 mm / 2m  
    Cares laterals : ± 16 mm / 2m  
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Enceps:  
Toleràncies d’execució:  

-  Replanteig parcial dels eixos : ± 20 mm  
-  Replanteig total dels eixos : ± 50 mm  
-  Horitzontalitat : ± 5 mm / m  ( < = 15 mm)  
-  Aplomat : < 2 % de la dimensió en la direcció considerada  (± 50 mm)  
- Nivells:  

Cara superior del formigó de neteja : + 20 mm   - 50 mm  
Cara superior del fonament : + 20 mm   - 50 mm  
Gruix del formigó de neteja : - 30 mm  

-  Dimensions en planta : - 20 mm  
-  Fonaments encofrats : + 40 mm  
-  Fonaments formigonats contra el terreny ( D: dimensió considerada):  

D < = 1 m : + 80 mm  
1 m < D < = 2,5 m : +120 mm  
D > 2,5 m : + 200 mm  

           -     Secció transversal:  
    En tots els casos : + 5 % (< = 120 mm)    - 5 % (< = 20 mm)  
    D < = 30 cm : + 10 mm      - 8 mm  
    30 cm < D < = 100 cm : + 12 mm     - 10 mm  
    100 cm < D : + 24 mm    - 20 mm  
           -     Planor:  
    Formigó de neteja : ± 16 mm / 2 m  
    Cara superior del fonament : ± 16 mm / 2m  
    Cares laterals : ± 16 mm / 2m  
  
Formigonat d’estructures:  
Toleràncies d’execució:  

-  Verticalitat ( H alçària del punt considerat):  
H < = 6 m : ± 24 mm  
6 m < H < = 30 m : ± 4 H  (± 50 mm)  
H > 30 m : ± 5 H/3  (± 150 mm)  

-  Verticalitat junts de dilatació vistos ( H alçària del punt considerat):  
H < = 6 m : ± 12 mm  
6 m < H < = 30 m : ± 2 H  (± 24 mm)  
H > 30 m : ± 4 H/5  (± 80 mm)  

- Desviacions laterals:  
Peces : ± 24 mm  
Junts : ± 16 mm  

-  Nivell cara inferior de peces (abans de retirar els puntals) : ± 20 mm  
- Secció transversal:  

D < = 30 cm :  + 10 mm   - 8 mm  
30 cm < D < = 100 cm : + 12 mm   - 10 mm  
100 cm < D : + 24 mm    -20 mm  

   -     Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  
    Arestes exteriors de pilars vistos i junts en formigó vist : ± 6 mm / 3 m  
    Resta d’elements : ± 10 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
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 ºC.  
El formigó s’ha de posar a l’obra abans que comenci l’adormiment i a una temperatura de > =  5 
ºC  
Si l’encofrat que s’utilitza és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal de què no  
absorbeixi l’aigua del formigó.  
Si l’abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d’aprovar la instal·lació de bombeig  
prèviament al formigonat.  
No pot transcórrer més d’1 hora des de la fabricació del formigó fins al formigonat, a menys  que 
la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l’adormiment.  
L’abocament s’ha de fer des d’una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin  
disgregacions.  
L’abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.  
La velocitat del formigonat ha de ser suficient per assegurar que l’aire no quedi agafat i  assenti 
el formigó. Alhora s’ha de vibrar enèrgicament.  
El formigonat s’ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort.  
En cap cas s’ha d’aturar el formigonat si no s’ha arribat a un junt adequat.  
En tornar a iniciar el formigonat 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, aquest s’ha d’humitejar.  
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 hores, s’ha de recobrir el junt amb resina epoxi.  
La compactació s’ha de realitzar per vibratge. El gruix de la tongada depèn del vibrador  utilitzat. 
S’ha de vibrar fins que s’aconsegueixi una massa compacta i sense que es  produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d’alta densitat d’armadures, a les cantonades  i 
als paraments.  
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:  
   - 7 dies en temps humit i condicions normals  

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l’element estigui en contacte  
amb aigües o filtracions agressives.  
Durant l’adormiment s’han d’evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la  fissuració 
de l’element.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
EHE “ Instrucción de Hormigón Estructural”  
PG 3/75 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes”  
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G3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS  
G3Z1 CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l’abocada de formigó pobre al fons de  les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

-  Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l’excavació  
-  Situació dels punts de referència dels nivells  
-  Abocada i estesa del formigó  
-  Execució dels junts  
-  Curat del formigó  

  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de ser plana i anivellada.  
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  
Toleràncies d’execució:  
   - Gruix de la capa : - 10 mm    + 30 mm  
   - Nivell : ± 20 mm  
   - Planor : ± 20 mm / 2 m  
   
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
La temperatura ambient per a formigonar ha d’estar entre 5 ºC i 40 ºC.  
El formigonat s’ha d’aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que  durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0 ºC.  
El formigó s’ha de col·locar abans d’iniciar l’adormiment.  
L’abocada s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
m2 de superfície amidada.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
EHE “ Instrucción de Hormigón Estructural”  
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GD DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS  
GD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS  
GD7F CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE PVC  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.  
S’han de considerar els tipus de tubs següents:  

-  Tub de PVC alveolat amb unió amb anella elastomèrica  
-  Tub de PVC injectat amb unió encolada  
-  Tub de PVC injectat amb unió amb anella elastomèrica   
-  Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla  
-  Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
-  Comprovació del llit de recolzament dels tubs  
-  Baixada dels tubs al fons de la rasa  
-  Col·locació de l’anella elastomèrica, en el seu cas  
-  Unió dels tubs  
-  Realització de proves sobre la tuberia instal·lada  

  
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
Els tubs han d’estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix de qual han  de 
complir el especificat en la D.T.  
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d’estar feta per penetració d’un extrem  dins 
de l’altre amb la interposició d’una anella de goma col·locada prèviament a l’allotjament  adequat 
de l’extrem de diàmetre exterior més petit.  
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d’estar feta per penetració d’un extrem  dins 
de l’altre, encolant prèviament l’extrem de diàmetre exterior més petit.  
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats.  
S’accepta un ressalt < = 3 mm.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no  
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit,  
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  
En cas de coincidència de canonades d’aigua potable i de sanejament, les d’aigua potable  han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d’anar separades  tangencialment 100 
cm.  
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes  
satisfactòriament les proves de pressió i d’estanqueïtat en els trams que especifiqui la D.F.  
Per damunt del tub s’ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l’especificat 
en el seu plec de condicions.  
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  

-  en zones amb trànsit rodat : > = 100 cm  
-  en zones sense trànsit rodat : > = 60 cm  

Amplària de la rasa : > = diàmetre exterior + 50 cm  
Pressió de la prova d’estanqueïtat : < = 1 kg/cm2  
   
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l’amplària, la fondària i el nivell  
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T.  
La descàrrega i manipulació dels tubs s’ha de fer de forma que no rebin cops.  
El fons de la rasa ha d’estar neta abans de baixar els tubs.  
Durant el procés de col·locació no s’han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es  
recomana la suspensió del tub per mitja de bragues de cinta ampla amb el recobriment  
adequat.  
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Les tuberies i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona pràctica muntar els  
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  
Col·locats els tubs al fons de la rasa, s’ha de comprovar que el seu interior és lliure  d’elements 
que puguin impedir el correcte funcionament del tub.  
Per a fer la unió entre tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.  
El lubricant que s’utilitzi per els operacions d’unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de  
ser agressiu pel material del tub ni per l’anella.  
La unió entre els tubs i altres elements d’obra s’ha de fer garantint la no transmissió de  
càrregues, la impermeabilitat i l’adherència amb les parets.  
No s’han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa  
deixant els junts descoberts.   
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta, excepte les unions, s’han de fer  les 
proves de pressió interior i d’estanqueïtat segons la normativa vigent.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
M de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels  
elements o dels punts per connectar.  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s’hagin  
efectuat.  
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia  
instal·lada.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
PPTG-TSP-86 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamineto  de 
poblaciones”.  
5.1-IC 19865 “ Instrucción de carreteras. Drenaje”.  
5.2.-IC 1990 “ Instrucción de carreteras. Drenaje superficial”.  
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GDB SOLERES PER A POUS  
GDB1 SOLERES DE FORMIGÓ PER A POUS  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Soleres de formigó en massa per a pous de registre.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  

-  Comprovació de la superfície d’assentament  
-  Col·locació del formigó de la solera  
-  Cura del formigó de la solera  

  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista.  
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat  con 
disgregacions o buits a la massa.  
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.  
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies : > = 0,9 x Fck  
Toleràncies d’execució:  
   - Dimensions : + 2 %        - 1 %  
  - Gruix : - 5 %      + 0 %  
    Nivell de la solera : ± 20 mm  
  - Planor : ± 10 mm/m  
   - Desviació lateral:  
      Línia de l’eix : ± 24 mm  
      Dimensions interiors : ± 5 D  ( > 12 mm)   D = dimensió interior màxima en m  
   - Gruix (e):  
      e < = 30 cm : + 0,05 e  (< = 12 mm)      - 8 mm  
      e > 30 cm : + 0,05 e ( < = 16 mm)     - 0,025 e (< = 10 mm)  
   - Planor : ± 10 mm/m  
   
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
La temperatura ambient per a formigonar ha d’estar entre els 5 ºC i 40 ºC.  
Els treballs s’han de fer amb el pou lliure d’aigua i terres engrunades.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons les especificacions.  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d’assentament.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
EHE “ Instrucción de Hormigón Estructural”  
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GDD PARETS PER A POUS   
GDDZ ELEMENTS AUXILIARS PER A POUS  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Subministrament i col·locació d’elements complementaris de pous de registre.  
S’han considerat els elements següents:  

-  Bastiment i tapa  
-  Graó d’acer galvanitzat  
-  Graó de ferro colat  
-  Junt d’estanqueïtat amb fleixos d’acer inoxidable i anelles d’expansió  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
-  En el bastiment i la tapa:  

Comprovació i preparació de la superfície de recolzament   
Col·locació del bastiment amb morter  
Col·locació de la tapa  

-  En el graó:  
Comprovació i preparació dels punts d’encastament  
Col·locació dels graons amb morter  

-  En el junt d’estanqueïtat:  
Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub  
Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme  d’expansió  
Col·locació del tub fins de la peça del junt  
Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior  
Prova d’estanqueïtat del junt col·locat  

  
Bastiment i tapa:  
La base del bastiment ha d’estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter.  
L’anella no ha de provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de  les 
parets del pou.  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades  
prèviament amb morter.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir  
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i  
mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d’execució:  

-  Ajust lateral entre bastiment i tapa : ± 4 mm  
-  Nivell entre tapa i paviment : ± 5 mm  

  
Graó:  
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.  
Ha d’estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb  morter.  
Els graons s’han d’anar col·locant a mida que s’aixeca el pou.  
Llargària d’encastament : > = 10 cm  
Distància vertical entre graons consecutius : < = 35 cm  
Distància vertical entre la superfície i el primer graó : 25 cm  
Distància vertical entre l’últim graó i la solera : 50 cm  
Toleràncies d’execució:  

-  Nivell : ± 10 mm  
-  Horitzontalitat : ± 1 mm  
-  Paral·lelisme amb la paret : ± 5 mm  
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Junt d’estanqueïtat:  
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada.  
La unió entre el tub i l’arqueta ha de ser estanca i flexible.  
   
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides  pel 
material.  
  
Junt d’estanqueïtat:  
No s’han d’instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament.  
No s’han d’utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors.  
El connector s’ha de fixar a la paret de l’arqueta per mitjà d’un mecanisme d’expansió.  
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d’instal·lar el connector.  
La brida s’ha de prémer amb clau dinamomètrica.   
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
  
  
  
GR JARDINERIA  
GR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL  
GR3P APORTACIÓ DE TERRES I BUSTRATS PER A JARDINERIA  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  
S’han considerat els materials següents:  

-  Grànuls de poliestirè  
- Argila expandida  
-  Palet de riera  
- Sauló  
- Sorra  
-  Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica  
-  Roldor de pi  
- Torba  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
-  Aportació del material corrector  
-  Incorporació al terreny del material corrector  

  
CONDICIONS GENERALS:  
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el  
substrat existent, si és el cas.  
Els grànuls de poliestirè, l’argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra aportats, no  han 
de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de  males 
herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a  
evacuar l’aigua superficial.  
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Toleràncies d’execució:  
   - Anivellament : ± 3 cm  
  
   
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
L’aportació s’ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l’esplanada, sense produir  
danys a les plantacions existents.  
L’estesa s’ha de fer abans o a la vegada que les feines d’acondicionament del terreny.  
Els grànuls de poliestirè s’ha d’abocar sota dels altres components i s’han de barrejar  
immediatament.  
Quan la superfície final és drenant, s’ha de comprovar que la base té els pendents suficients  per 
a l’evacuació de l’aigua superficial.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
  
  
  
GR JARDINERIA  
GR4 SUBMINSTRAMENT DE PLANTES  
GR45 SUBMINISTRAMENT D’ARBRES DE FULLA PERSISTENT  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Subministrament d’espècies vegetals dins de l’obra fins al punt de la plantació.  
S’han considerat els tipus següents:  

- Arbres  
- Arbusts  
- Plantes aquàtiques  
-  Plantes crasses o suculentes  
-  Plantes de temporada  

  
S’han considerat les formes de subministrament següents:  

- En contenidor  
-  Amb arrel nua  
-  Amb pa de terra  
- En esqueix  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
-  Transport de l’espècie vegetal dins de l’obra fins al punt de plantació definitiu  
-  Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas  
-  Totes les feines necessàries per a que l’espècie vegetal arribi al punt de plantació  

definitiu en bones condicions.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions  
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva  manipulació. 
S’ha d’evitar l’acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
L’alçària correspon a la distància des del coll de l’arrel fins a la part més distant al mateix.  
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l’arrel.  
L’aigua de l’estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d’estar neta, no ha de  ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
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Subministrament en contenidor:  
L’espècie vegetal s’ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionals a la seva part  
aèria.  
La planta no ha de presentar símptomes d’haver tingut arrels fora del contenidor.  
  
Subministrament amb pa de terra:  
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d’estar compacte i ple d’arrels secundàries,  
proporcionat a la seva part aèria.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra  
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte.  
   
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
Les plantes s’han d’emmagatzemar al viver de l’obra segons el tipus, varietat i dimensions,  de 
tal manera que possibiliti un control i verificació de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb arrel nua o amb pa de terra i no es pot  plantar 
immediatament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la D.F. S’ha  d’habilitar una 
rasa on s’ha d’introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun  material porós que 
s’ha d’humitejar degudament. Alhora s’ha de disposar de proteccions pel  vent fort i el sol 
directe.  
  
Subministrament amb arrel nua:  
S’ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d’arrels  
secundàries.  
Quan es subministren arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d’anar desproveïts  de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular.  
  
Subministrament en esqueix:  
S’ha d’evitar que l’esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i al seva manipulació.  
S’ha de col·locar dins d’envolats de plàstic o en unitats nebulitzadores.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
NTJ 07A/1993 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Subministrament del  
material vegetal. Qualitat general”  
NTJ 07D/1996 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Subministrament del  
material vegetal. Arbres de fulla caduca”  
NTJ 07E/1997 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Subministrament del  
material vegetal. Arbres de fulla perenne”  
NTJ 07F/1998 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Subministrament del  
material vegetal. Arbusts”  
NTJ 07I/1995 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Subministrament del  
material vegetal. Enfiladisses”  
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GR JARDINERIA  
GR4 SUBMINSTRAMENT DE PLANTES  
GR4B SUBMINISTRAMENT D’ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Subministrament d’espècies vegetals dins de l’obra fins al punt de la plantació.  
S’han considerat els tipus següents:  

- Arbres  
- Arbusts  
- Plantes aquàtiques  
-  Plantes crasses o suculentes  
-  Plantes de temporada  

  
S’han considerat les formes de subministrament següents:  

- En contenidor  
-  Amb arrel nua  
-  Amb pa de terra  
- En esqueix  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
-  Transport de l’espècie vegetal dins de l’obra fins al punt de plantació definitiu  
-  Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas  
-  Totes les feines necessàries per a que l’espècie vegetal arribi al punt de plantació  

definitiu en bones condicions.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions  
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva  manipulació. 
S’ha d’evitar l’acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
L’alçària correspon a la distància des del coll de l’arrel fins a la part més distant al mateix.  
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l’arrel.  
L’aigua de l’estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d’estar neta, no ha de  ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
  
Subministrament en contenidor:  
L’espècie vegetal s’ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionals a la seva part  
aèria.  
La planta no ha de presentar símptomes d’haver tingut arrels fora del contenidor.  
  
Subministrament amb pa de terra:  
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d’estar compacte i ple d’arrels secundàries,  
proporcionat a la seva part aèria.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra.  
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
Les plantes s’han d’emmagatzemar al viver de l’obra segons el tipus, varietat i dimensions,  de 
tal manera que possibiliti un control i verificació de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb arrel nua o amb pa de terra i no es pot  plantar 
immediatament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la D.F. S’ha  d’habilitar una 
rasa on s’ha d’introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun  material porós que 
s’ha d’humitejar degudament. Alhora s’ha de disposar de proteccions pel  vent fort i el sol 
directe.  
  
Subministrament amb arrel nua:  
S’ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d’arrels  
secundàries.  
Quan es subministren arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d’anar desproveïts  de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular.  
  
Subministrament en esqueix:  
S’ha d’evitar que l’esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i al seva manipulació.  
S’ha de col·locar dins d’envolats de plàstic o en unitats nebulitzadores.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
NTJ 07A/1993 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Subministrament del  material 
vegetal. Qualitat general”  
NTJ 07D/1996 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Subministrament del  material 
vegetal. Arbres de fulla caduca”  
NTJ 07E/1997 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Subministrament del  material 
vegetal. Arbres de fulla perenne”  
NTJ 07F/1998 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Subministrament del  material 
vegetal. Arbusts”  
NTJ 07I/1995 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Subministrament del  material 
vegetal. Enfiladisses”  
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GR JARDINERIA  
GR6 PLANTACIONS  
GR63 PLANTACIÓ D’ARBRES DE FULLA CADUCA  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Plantació d’espècies vegetals.  
S’han considerat els tipus següents:  

- Arbres  
- Arbusts  

S’han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
-  Amb arrel nua  
-  Amb pa de terra  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
-  Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l’espècie  vegetal  
-  Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar  
-  Plantació de l’espècie vegetal  
-  Protecció de l’espècie vegetal plantada  

 
CONDICIONS GENERALS:  
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició  
natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
Ha d’estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació  prevista.  
Ha d’estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.  
Fins al seu arrelament ha d’estar subjectat per mitjà de tutors o tensors.  
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han d’estar  protegits 
amb les mesures adequades.  
L’arbre o arbust ha de quedar al centre de l’escossell o del forat de plantació.  
Toleràncies d’execució:  
   - Replanteig ( de la posició de l’exemplar) : ± 10 cm  
   
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
L’inici de la plantació exigeix l’aprovació prèvia per part de la D.F.  
L’obertura del forat, o en el seu cas, de la rasa de plantació s’ha d’haver fet amb la major  
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Dimensió mínima del clot de plantació:  

 Arbres:  
-  Amplària : 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra  
-  Fondària : 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra  

Arbusts:  
-  Amplària : diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm  

Si el terreny és molt sec abans de plantar s’ha d’omplir el forat d’aigua per tal d’humitejar la  
terra.  
Abans de procedir a la plantació s’ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de  gruix, 
on s’ha de dipositar les arrels.  
La resta del forat s’ha d’omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm,  compactades 
amb mitjans manuals.  
La cap de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada.  
No han de quedar bosses d’aire entre les arrels i la terra.  
No s’ha d’arrossegar l’exemplar, ni s’ha de fer-lo girar una vegada assentat.  
La poda postplantació s’ha de limitar el mínim necessari per eliminar  les branques  
danyades.  
 
 
                                            
 
S’ha d’habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20 % de diàmetre més gran que el forat  de 
plantació i 25 cm de fondària.  
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S’ha de regar amb la freqüència i la quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a  
primera hora del matí o a última hora de la tarda.  
No s’ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb  
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat.  
  
Subministrament en contenidor:  
S’ha d’extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S’ha de  recuperar i 
emmagatzemar l’envàs, o bé s’ha d’introduir dins del forat de plantació i s’ha de  procedir a 
trencar-lo i retirar-lo.  
Immediatament després de plantar s’ha de regar abundantment, procurant no embassar el  fons 
del forat de plantació.  
  
Subministrament amb arrel nua:  
S’ha de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s’ha de col·locar  
procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les  de 
major diàmetre.  
Immediatament després de plantar s’ha de regar abundantment, procurant no embassar el  fons 
del forat de plantació.  
  
Subministrament amb pa de terra:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s’ha de fer sense fer malbé l’estructura  interna 
del mateix.  
Immediatament després de plantar s’ha de regar abundantment amb cabal suficient per  mullar 
les arrels dins del pa de terra.  
Quan és protegit amb la malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s’ha  de 
trencar el guix i s’ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
NTJ08B/1993 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Implantació del material  
vegetal. Treballs de plantació”.  
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GR JARDINERIA  
GR6 PLANTACIONS  
GR66 PLANTACIÓ D’ARBUSTS  
  
1.- DEFINICIONS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES  
Plantació d’espècies vegetals.  
S’han considerat els tipus següents:  

- Arbres  
- Arbusts  

S’han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
-  Amb arrel nua  
-  Amb pa de terra  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
-  Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l’espècie vegetal  
-  Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar  
-  Plantació de l’espècie vegetal  
-  Protecció de l’espècie vegetal plantada  
-  

CONDICIONS GENERALS:  
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició  
natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
Ha d’estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació  prevista.  
Ha d’estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.  
Fins al seu arrelament ha d’estar subjectat per mitjà de tutors o tensors.  
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han d’estar  protegits 
amb les mesures adequades.  
L’arbre o arbust ha de quedar al centre de l’escossell o del forat de plantació.  
Toleràncies d’execució:  
   - Replanteig ( de la posició de l’exemplar) : ± 10 cm  
   
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  
L’inici de la plantació exigeix l’aprovació prèvia per part de la D.F.  
L’obertura del forat, o en el seu cas, de la rasa de plantació s’ha d’haver fet amb la major  
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Dimensió mínima del clot de plantació:  
  Arbres:  

-  Amplària : 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra  
-  Fondària : 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra  

Arbusts:  
-  Amplària : diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm  

Si el terreny és molt sec abans de plantar s’ha d’omplir el forat d’aigua per tal d’humitejar la  
terra.  
Abans de procedir a la plantació s’ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de  
 ruix, on s’ha de dipositar les arrels.  
La resta del forat s’ha d’omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm,  compactades 
amb mitjans manuals.  
La cap de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada.  
No han de quedar bosses d’aire entre les arrels i la terra.  
No s’ha d’arrossegar l’exemplar, ni s’ha de fer-lo girar una vegada assentat.  
La poda postplantació s’ha de limitar el mínim necessari per eliminar  les branques  danyades.  
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S’ha d’habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20 % de diàmetre més gran que el forat  de 
plantació i 25 cm de fondària.  
  
  
S’ha de regar amb la freqüència i la quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a  
primera hora del matí o a última hora de la tarda.  
No s’ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb  
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat.  
  
Subministrament en contenidor:  
S’ha d’extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S’ha de  recuperar i 
emmagatzemar l’envàs, o bé s’ha d’introduir dins del forat de plantació i s’ha de  procedir a 
trencar-lo i retirar-lo.  
Immediatament després de plantar s’ha de regar abundantment, procurant no embassar el  fons 
del forat de plantació.  
  
Subministrament amb arrel nua:  
S’ha de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s’ha de col·locar  
procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les  de 
major diàmetre.  
Immediatament després de plantar s’ha de regar abundantment, procurant no embassar el  fons 
del forat de plantació.  
  
Subministrament amb pa de terra:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s’ha de fer sense fer malbé l’estructura  interna 
del mateix.  
Immediatament després de plantar s’ha de regar abundantment amb cabal suficient per  mullar 
les arrels dins del pa de terra.  
Quan és protegit amb la malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s’ha  de 
trencar el guix i s’ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  
  
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT  
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.  
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
NTJ08B/1993 “ Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Implantació del material  
vegetal. Treballs de plantació”.  
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 14/02/11 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 01  DEMOLICIONS

1 G219IA09 m2 Enderroc de paviment asfàltic de qualsevol tipus fins a una profunditat de 15 cm, incloent la part proporcional de
pretall amb disc i la càrrega sobre camió i transport a l'abocador de tots els productes resultants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pavimentació carrer Empordà 2.307,000 2.307,000 C#*D#*E#*F#
2 pavimentació illa 1 1.252,000 1.252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.559,000

2 G219IA60 m2 Fressat d'asfalt existent en 1cm de profunditat, inclòs càrrega mecànica o manual sobre camió i transport a
l'abocador aurotirzat dels productes resultants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Ausona 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
2 Carrer Joaquím Costa 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Empordà 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 147,000

3 G21XIA05 m Desmuntatge i enretirada a qualsevol distància de xarxa aèria de baixa tensió, segons especificacions de la
corresponent companyia, incloent tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a la correcta
execució dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderrocar BT aèria C. JOAQUIM CO 243,000 243,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,000

4 GP0DIA02 ml Desmuntatge i enretirada a qualsevol distància de xarxa aèria de telefonia, segons especificacions de la
corresponent companyia, incloent el cablejat i la part proporcional de fonamentacions, pals (de fusta, acer o
formigó) així com de tots els materials existents. S'inclou el transport a abocador, lloc de reutilització o
magatzem autoritzat, inclòs cànon d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderrocar linia Telefon aèria C. JOAQ 206,000 206,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G2200000 m2 Neteja i esbrossada incloent la preexcavació fins a una profunditat de 15cm i la càrrega sobre camió i transport
a l'abocador o a aplec provisional per a la seva reutilització, de tots els productes resultants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 1.319,000 1.319,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 1.836,000 1.836,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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4 CARRER D 706,000 706,000 C#*D#*E#*F#
6 CARRER A 949,000 949,000 C#*D#*E#*F#
7 CARRER B 1.923,000 1.923,000 C#*D#*E#*F#
8 CARRER C 306,000 306,000 C#*D#*E#*F#
9 CARRER D 737,000 737,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.091,000

2 G221IA05 m3 Excavació desmunt en tot terreny excepte roca. Excavació per a formar esplanada o en rasa de més de 2.50
metres d'amplada, incloent la part proporcional de repàs i piconat del fons de l'excavació, el reperfilat de
cunetes i talussos resultants, la càrrega sobre camió i el transport a abocador autoritzat o a l'interior de l'obra
dels productes resultants. Mesurat sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 1.271,000 1.271,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 439,000 439,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 274,000 274,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.199,000

3 G226IA00 m3 Terraplenat amb prèstec. Terraplenat per a caixa de paviment o reblert de rases de més de 2,50 metres
d'amplada amb sòl 'adequat' procedent de prèstec. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95%
del Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 685,000 685,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 3.759,000 3.759,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 254,000 254,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 11.953,000 11.953,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.651,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 02  SANEJAMENT I CLAVEGUERAM
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en tot tipus de terreny inclòs roca amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió de 7t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,800 2,000 177,000 283,200 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 0,800 1,750 340,000 476,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,800 2,000 40,000 64,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,800 2,000 130,000 208,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.031,200

2 GD700010 m3 Sorra per a assentament de canonades. Subministrament i col.locació de sorra per a formació de llit
d'assentament i recobriment de tubs dins de rasa incloent la compactació manual al 95% del Próctor Modificat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,800 0,750 177,000 106,200 C#*D#*E#*F#

Euro
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2 CARRER B 0,800 0,750 340,000 204,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,800 0,750 40,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,800 0,750 130,000 78,000 C#*D#*E#*F#
6 -0,250 177,000 -44,250 C#*D#*E#*F#
7 -0,250 340,000 -85,000 C#*D#*E#*F#
8 -0,250 40,000 -10,000 C#*D#*E#*F#
9 -0,250 130,000 -32,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,450

3 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de paviment o reblert de rases metres
d'amplada amb sòl seleccionat de prestec.. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,800 1,250 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 0,800 1,000 340,000 272,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,800 1,250 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,800 1,250 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 619,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 02  SANEJAMENT I CLAVEGUERAM
Titol 3 02  CLAVEGUERAM

1 GD73IA40 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø400 mm de diàmetre nominal de paret estructurada
classe SN8, incloent la part proporcional de junts de goma i la part proporcional de materials i operacions per a
executar totes les connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer B 307,000 307,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer C 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer D 128,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 662,000

2 GDACIA08 m Construcció completa de pou de registre Ø100cm, incloent la part proporcional dels següents treballs:
esbrossada; excavació; compactació del fons de l'excavació; execució de solera de 20 cm de formigó de 15
N/mm2; subministrament i col·locació de passamur de PE soldat prèviament al tub d'entrada; formació de
cubeta a mitja canya de PE amb diàmetre igual que el tub de sortida; formació de base de pou circular amb
paret de maó massís de 30 cm d'espessor i 50 cm d'alçada, arrebossada i lliscada a les cares vistes; col·locació
de peces prefabricades de formigó de Ø100 cm de diàmetre interior; col·locació de con de transició
Ø100-Ø60x60cm secció caixó i col·locació de graons de polipropilè. El preu inclou el subministrament de tots
els materials, el reblert de l'extradós de la fàbrica, la càrrega i transport a l'abocador dels productes de rebuig i
totes les operacions i materials auxiliars per a deixar completament acabada la unitat d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer B 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer C 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer D 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 21,000

3 GEZZIA10 u Marc i tapa de pluvials. Subministrament i col·locació de marc i tapa de pas útil D70 mm de fosa dúctil, classe
400 (càrrega rotura 40.000 daN), incloent la inscripció ''PLUVIALS'' o ''SANEJAMENT''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer B 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer C 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer D 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 GD5JIA02 u Pou embornal. Construcció completa de pou embornal de mides interiors 700x300mm, incloent els següents
treballs: esbrossada, excavació, compactació del fons de la rasa, formació de solera de formigó HM-15 de
100x60x15 cm, formació de la caixa embornal amb peces prefabricades de formigó, morter i subministrament i
col·locació de marc i reixa de fosa dúctil de 700x370x40 mm. S'inclou el subministrament i col·locació de tots els
materials i la càrrega i transport a abocador dels productes de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer B 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer C 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 GD71IA11 m Execució completa d'escomesa feta amb tub de PE Ø200mm, per a aigües residuals o per a aigües pluvials,
incloent; esbrossada, excavació de rasa de no menys de 150x60 centímetres, piconat del fons de la rasa,
formació de llit de sorra o de sauló garbellat de 10 centímetres d'espessor, subministrament i col.locació de tub
estructurat de PE de Ø200mm de diàmetre nominal de paret estructurada classe SN8, reblert amb formigó
HM-15 fins a 15 centímetres per sobre del tub, reblert de la rasa amb sòl «adequat». S'inclou també la part
proporcional de junts elàstics, colzes, canvis de diàmetre i totes les operacions i materials auxliliars per a
executar correctament les connexions. S'inclou també la part proporcional d'implantació de fita de senyalització
permanent en el punt de connexió previst.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A 8,000 6,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer B 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer C 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 carrer D 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

6 GD71IA21 m Execució completa d'escomesa feta amb tub de PE Ø315mm, per a aigües residuals o per a aigües pluvials,
incloent; esbrossada, excavació de rasa de no menys de 150x60 centímetres, piconat del fons de la rasa,
formació de llit de sorra o de sauló garbellat de 10 centímetres d'espessor, subministrament i col.locació de tub
estructurat de PE de Ø315mm de diàmetre nominal de paret estructurada classe SN8, reblert amb formigó
HM-15 fins a 15 centímetres per sobre del tub, reblert de la rasa amb sòl «adequat». S'inclou també la part
proporcional de junts elàstics, colzes, canvis de diàmetre i totes les operacions i materials auxliliars per a
executar correctament les connexions. S'inclou també la part proporcional d'implantació de fita de senyalització
permanent en el punt de connexió previst.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A 10,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer B 26,000 6,000 156,000 C#*D#*E#*F#
3 carrer C 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 14/02/11 Pàg.: 5

4 carrer D 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 3 01  VORADES I VORERES

1 G0002 m2 Repàs i piconatge d'explanada, amb compactació del 95% PM. Inclou anivellament total del terreny urbanitzat
de forma plana i compactada assolint una esplanada del tipus E-1 de l'instrucció vigent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 949,000 949,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 1.923,000 1.923,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 306,000 306,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 737,000 737,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.915,000

2 G99105 u Construcció completa d'escocell quadrat de 12x1.20 m exterior col·locat sobre llit de formigó; incloent totes les
operacions i material per deixar la unitat d'obra completa i correctament acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER D 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 G931IA05 m3 Subministrament i estesa de tot-u artificial incloent la compactació al 98% del Próctor Modificat, mesurat sobre
perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,200 949,000 189,800 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 0,200 1.923,000 384,600 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,200 306,000 61,200 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,200 737,000 147,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 783,000

4 G9GAIA50 m3 Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,150 949,000 142,350 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 0,150 1.923,000 288,450 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,150 306,000 45,900 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,150 737,000 110,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 587,250

5 G974IA15 m Rigola blanca 20x20. Subministrament de rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20x20cm i 8 cm de
gruix i col.locació amb morter sobre llit de formigó. El preu inclou el pretall i l'enderroc del paviment existent en
cas de que calgui, l'excavació, la compactació de l'esplanada, el subministrament i col.locació de la base de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió i tots els treballs necessàris per a deixar
correcta i completament execuada la unitat d'obra.
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 14/02/11 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 359,000 359,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 625,000 625,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 273,000 273,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.353,000

6 G9E1IA04 m2 Panot gris 20x20x4cm. Construcció completa de vorera de panot gris de 4 ó 9 pastilles de 20x20x4 centímetres
incloent una capa de 2cm d'espessor de morter. El preu inclou la part proporcional de peces de panot per
marcar els passos de vianants per a invidents (tipus botó o ratllat) la neteja de la superfície i totes les
operacions i materials per a deixar la unitat d'obra correcta i completament acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 1,000 949,000 949,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 1,000 1.923,000 1.923,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 1,000 306,000 306,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 1,000 737,000 737,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.915,000

7 G981IA05 ml Construcció completa de gual de vianants recte o en corba de 120 cm d'ample, executat amb peces
prefabricades de formigó de 60x40x10 cm tipus ICS (o similar) col·locades sobre llit de formigó de 20 N/mm2 de
20 cm de gruix i rejuntades amb morter M-80/B; incloent la part proporcional de peces laterals, l'excavació, la
compactació de l'esplanada i la càrrega i transport a l'abocador dels productes de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

8 G9680006 m Vorada de 14/17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada. El preu inclou el pretall i l'enderroc del paviment existent en cas que calgui, l'excavació adicional, la
compactació de l'esplanada i la càrrega i transport a l'abocador dels productes resultants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 336,000 336,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 603,000 603,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 273,000 273,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.308,000

9 G991IA10 u Construcció completa d'escocell quadrat de 1.00x1.00 m exterior amb vorada fiol per escosell de 91x20x8 cm,
col·locat sobre llit de formigó; incloent totes les operacions i material per deixar la unitat d'obra completa i
correctament acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER B 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER C 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 14/02/11 Pàg.: 7

3 CARRER D 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 3 02  PAVIMENTACIÓ CALÇADES

1 G0002 m2 Repàs i piconatge d'explanada, amb compactació del 95% PM. Inclou anivellament total del terreny urbanitzat
de forma plana i compactada assolint una esplanada del tipus E-1 de l'instrucció vigent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 1.319,000 1.319,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 1.836,000 1.836,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 706,000 706,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.176,000

2 G92100 m3 Subbase de tot-u artificial amb estesa i piconatge al 98% del Próctor Modificat mesurat sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 1.319,000 0,200 263,800 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 1.836,000 0,200 367,200 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 315,000 0,200 63,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 706,000 0,200 141,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 835,200

3 G921201J m3 Base de tot-u artificial amb estesa i piconatge al 98% del Próctor Modificat mesurat sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 1.319,000 0,180 237,420 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 1.836,000 0,180 330,480 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 315,000 0,180 56,700 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 706,000 0,180 127,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 751,680

4 G9J1IA20 m2 Subministrament i col·locació de reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica, tipus ECL (lenta), amb
una dotació d'1,5 Kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 1.319,000 1.319,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 1.836,000 1.836,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 706,000 706,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.176,000

5 G9J13R00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 0.6 kg/m2
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 14/02/11 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 1.319,000 1.319,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 1.836,000 1.836,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 315,000 315,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 706,000 706,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.176,000

6 G9H1D214 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa AC22 BIN B60/70 S amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 1.319,000 2,400 0,060 189,936 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 1.836,000 2,400 0,060 264,384 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 315,000 2,400 0,060 45,360 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 706,000 2,400 0,060 101,664 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 601,344

7 G9H1DIA0 t Subministrament i col·locació de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B60/70 D amb àrid granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 1.319,000 2,400 0,040 126,624 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 1.836,000 2,400 0,040 176,256 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 315,000 2,400 0,040 30,240 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 706,000 2,400 0,040 67,776 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,896

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 04  XARXA D'ELECTRIFICACIÓ
Titol 3 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en tot tipus de terreny inclòs roca amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió de 7t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia 1 0,400 0,600 365,000 87,600 C#*D#*E#*F#
2 Linia 2 0,400 0,600 567,000 136,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 223,680

2 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de paviment o reblert de rases metres
d'amplada amb sòl seleccionat de prestec.. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia 1 0,400 0,600 365,000 87,600 C#*D#*E#*F#
2 Linia 2 0,400 0,600 567,000 136,080 C#*D#*E#*F#
4 linia 1 -0,400 0,200 365,000 -29,200 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 14/02/11 Pàg.: 9

5 linia2 -0,400 0,200 567,000 -45,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,120

3 G0007 m3 Rebliment sorra 5mm en llit arronyonat canonada, estesa i comp

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia 1 0,400 0,200 365,000 29,200 C#*D#*E#*F#
2 linia2 0,400 0,200 567,000 45,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,560

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 04  XARXA D'ELECTRIFICACIÓ
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ XARXA ELECTRIFICACIÓ

1 GOW3IA40 u Subministrament i instal.lació d'un trafo de 630kVA. El preu inclou muntatge, connexionat de bornes a cel.les, i
part proporcional de xarxa de terres exterior (neutres trafos i xarxa de serveis), enllumenat del centre, ponts
d'interconnexió M.T. entre sortides cel.la ruptor a trafo de potència amb cable de 1x150mm2 Al de 18/30kV,
cartutxos fussibles, certificats de pas i contactes, accessoris (banqueta, rótuls, guants, plaques, extintors).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GOEAIA30 u Armari, caixes i aparellatge per a dues escomeses de BT d'habitatge unifamiliar. Execució completa d'armari per
a escomesa elèctrica de dos abonats incloent el subministrament i col.locació dels següents elements: Armari
de formigó prefabricat de dimensions interiors 1790x227x1350 mm per a conjunt de dos escomeses; dues
caixes de protecció i mesura tipus CPM 1-D2 model PN55C/D4-CBL de la casa Himel (o similar); i una caixa de
distribució per a 2 abonats model DSPD-9240/C de la casa Himel (o similar). El preu inclou tots els treballs de
connexió i elements necessaris per a la correcta i completa execucio de tots els elements descrits. Tot
homologat per companyia elèctrica i legalitzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER D 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

3 GOEAIA00 u Execució completa d'escomesa elèctrica de baixa tensió l'obra civil i el subministrament i instal·lació dels metres
addicionals de cablejat elèctric per a entrar i sortir de la caixa d'escomesa de l'abonat segons especificacions de
la companyia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER D 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 G0011 m Subministrament i estesa de cable de Coure de 3x95 amb coberta de PVC per a instal·lació elèctrica de MT. El
preu inclou la part proporcional de treballs i materials auxiliars necessaris per a connexionat de qualsevol tipus i
segons les especificacions de la companyia, per a deixar completa, connectada i en total funcionament, la xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ETM a ETB 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 115,000

5 G0012 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x70/35 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE 21029 per a
instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia 1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 linia 2 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
4 73,400 73,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,400

6 G0013 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x50/25 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE 21029 per a
instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia 1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
3 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 linia 2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

7 G0014 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x35/16 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE 21029 per a
instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia 1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
2 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
3 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 LINIA 2 141,000 141,000 C#*D#*E#*F#
6 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
7 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,000

8 G0015 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x16/10 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE 21029 per a
instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia 1 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

9 G0016 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x10 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE 21029 per a
instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia 1 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
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3 LINIA 2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

10 G0017 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x25/16 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE 21029 per a
instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia 1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
2 LINIA 2 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
3 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 05  XARXA AIGUA POTABLE
Titol 3 01  MOVIMENT TERRES

1 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de paviment o reblert de rases metres
d'amplada amb sòl seleccionat de prestec.. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,400 1,000 176,000 70,400 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 0,400 1,000 472,000 188,800 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,400 1,000 110,000 44,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,400 1,000 190,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,200

2 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en tot tipus de terreny inclòs roca amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió de 7t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,400 1,000 176,000 70,400 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 0,400 1,000 472,000 188,800 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,400 1,000 110,000 44,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,400 1,000 190,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,200

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 05  XARXA AIGUA POTABLE
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

1 GFB29355 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa tipus PE32, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, 10A de pressió nominal, col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 176,000 176,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 14/02/11 Pàg.: 12

2 CARRER B 472,000 472,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 948,000

2 GGA5IA05 u Subministrament i instal.lació de ventosa de diàmetre nominal DN63mm, incloent el subministrament i la
completa instal.lació de vàlvula d'aïllament (vàlvula de comporta DN63 tipus BV-05-47 BELGICAST, o similar) i
dels elemenst auxiliars: adaptador de tub PE a brida GGG-50, te de derivació, cargols, femelles, volanderes,...

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GG12IA50 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta d'assentament elàstic de diàmetre nominal DN63 i pressió
10 bars model BV-05-47 casa BELGICAST (o similar) incloent subministrament i instal·lació d'acoblaments amb
brida per a qualsevol material; l'allargament d'1 m amb tub de PE per a accionament des del paviment, i
l'arqueta de registre de fosa dúctil, així com tots els accessoris necessaris per al seu correcte muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 GG12IA53 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta d'assentament elàstic de diàmetre nominal DN63 i pressió
10bars model BV-05-47 casa BELGICAST (o similar) incloent subministrament i instal·lació d'acoblaments amb
brida per a qualsevol material; l'allargament d'1 m amb tub de PE per a accionament des del paviment, i
l'arqueta de registre de fosa dúctil, així com tots els accessoris necessaris per al seu correcte muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 G0000 u Hidrant Soterrat DN 63. subministre i instal·lació amb pericó i tapa i dos sortides.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 06  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de paviment o reblert de rases metres
d'amplada amb sòl seleccionat de prestec.. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,400 0,800 176,000 56,320 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 0,400 0,800 472,000 151,040 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,400 0,800 110,000 35,200 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,400 0,800 190,000 60,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 303,360

2 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en tot tipus de terreny inclòs roca amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió de 7t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,400 0,800 176,000 56,320 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 14/02/11 Pàg.: 13

2 CARRER B 0,400 0,800 472,000 151,040 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,400 0,800 110,000 35,200 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,400 0,800 190,000 60,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 303,360

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 06  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

1 G0005 m Instal·lació en la rasa de prisma de 2 conductes de PVC D 110 mm protegits amb dau de formigó, subministrats
per Telefònica, prèvia signatura del conveni.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C
4 CARRER D 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 431,000

2 G0006 M Instal·lació en la rasa de prisma de 2 conductes de PVC D 110 mm protegits amb dau de formigó, subministrats
per Telefònica, prèvia signatura del conveni.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 383,000 383,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 580,000

3 GPHAIA22 u Construcció completa de pericó de 70x70x105 cm per a senyalització per cable complint totes les
especificacions i plànols de detall de la companyia. Feta amb caixa prefabricada de plàstic d'alta resistència o
formigó prefabricada incloent els següents treballs: excavació, compactació del fons, subministrament i
col·locació de tots els materials, transport a l'abocador de tots els productes sobrants i el reblert de l'extradós
dels paraments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 07  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G0007 m3 Rebliment sorra 5mm en llit arronyonat canonada, estesa i comp
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 14/02/11 Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,400 0,200 292,000 23,360 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 0,400 0,200 516,000 41,280 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,400 0,200 114,000 9,120 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,400 0,200 245,000 19,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,360

2 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de paviment o reblert de rases metres
d'amplada amb sòl seleccionat de prestec.. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,400 0,600 292,000 70,080 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 0,400 0,600 516,000 123,840 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,400 0,600 114,000 27,360 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,400 0,600 245,000 58,800 C#*D#*E#*F#
6 CARRER A -0,400 0,200 292,000 -23,360 C#*D#*E#*F#
7 CARRER B -0,400 0,200 516,000 -41,280 C#*D#*E#*F#
8 CARRER C -0,400 0,200 114,000 -9,120 C#*D#*E#*F#
9 CARRER D -0,400 0,200 245,000 -19,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,720

3 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en tot tipus de terreny inclòs roca amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió de 7t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,400 0,600 292,000 70,080 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 0,400 0,600 516,000 123,840 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,400 0,600 114,000 27,360 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,400 0,600 245,000 58,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,080

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 07  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ XARXA ENLLUMENAT

1 GHN3IA44 u Subministrament i instal·lació de lluminària tipus QSA-5 de la casa CARANDINI o similar, amb làmpada de
VSAP 150 W prevista per a funcionar amb dos nivells de flux lluminòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 GHN3IA29 u Subministrament i instal·lació de lluminària marca CARANDINI model PRQ-104 (o similar), amb flux assimètric
longitudinal, amb làmpada de VSAP 70 W prevista per a funcionar amb dos nivells de flux lluminòs.
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 14/02/11 Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GHM11IA8 u Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 8 metres d'alçada segons plànols de detall, feta de
xapa d'acer de 4 mm d'espessor galvanitzada amb base de pletina amb perns i portella de registre per
allotjament de connexions i fusibles, incloent l'execució completa de cimentació amb dau de formigó HM-15 de
80x80x80 cm amb totes les operacions corresponents: excavació, encofrat, subministrament i col·locació de
perns, subministrament i col·locació de tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 GHM1IA18 u Columna cilíndrica de 5m d'alçada. Subministrament i col.locació de columna cilíndrica de 5 metres d'alçada
d'acer galvanitzada de diàmetre Ø120mm i 4mm d'espesor model SPA ''Barberà-M'' marca Alex-Llum, o similar.
Portarà element reductor de Ø60x100mm anell de canvi de secció en fundició d'alumini, i porta de registre de
300mm d'alçada, anell de reforç, 4 carteles i junta tòrica mòbil. El material serà d'acer galvanitzar per inmersió
de bany calent de zinc. El preu inclou l'execució de fonamentació amb dau de formigó de Ø0,6x0,7m amb totes
les operacions corresponents: excavació, encofrat, subministrament i col.locació de 4 perns de 22x700 mm,
subministrament i col.locació de tubs de PVC en general o PE, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GO31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus RV-0.6/1 KV segons UNE 21029 per a
instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LINIA 1 497,000 497,000 C#*D#*E#*F#
2 LINIA 2 417,000 417,000 C#*D#*E#*F#
3 LINIA 3 337,000 337,000 C#*D#*E#*F#
4 LINIA 4

TOTAL AMIDAMENT 1.251,000

6 GO38IA40 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure protegit de 35 mm2 per a posta a terra, incloent la part
proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LINIA 1 497,000 497,000 C#*D#*E#*F#
2 LINIA 2 417,000 417,000 C#*D#*E#*F#
3 LINIA 3 337,000 337,000 C#*D#*E#*F#
4 LINIA 4 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 14/02/11 Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 1.251,000

7 GOD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la soldadura Cadweld i el recobriment amb
sals així com tots els materials i operacions addicionals de connexionat. Inclou també la part proporcional del
subministrament i col·locació de perns, grapes i fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a
deixar completa i correctament connectada a terra la tanca o element metàl·lic més proper a la piqueta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GHTQIA15 u Subministrament i instal·lació de quadre d'enllumenat format per armari d'acer inoxidable Norma AISI-304 pintat
RAL-7032, mides 1410x1260x400 mm previst per a 4 sortides model ARI-20R amb estabilitzador-reductor de
fluxe lluminòs de 22KVA. Incloent cèl·lula fotoelèctrica per a encesa automàtica i sistema de comandament
mitjançant rellotge astronòmic ORBIS DATA ASTRO així com tots els elements descrits al Plec de Condicions.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 G0008 u Subministrament i col·locació d'estaca de connexió a terra d'acer courejat de 18,3m/m. per 2000 m/m de
llargaria amb subjecció i maniguet d'unió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 CARRER B 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

10 G0009 u Pericó de 38x38x55cm, amb parets de 15cm de guix de formigó HM-20/P720/l i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 08  XARXA DE CONDUCCIÓ DE GAS
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en tot tipus de terreny inclòs roca amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió de 7t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,400 1,000 119,000 47,600 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 0,400 1,000 443,000 177,200 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,400 1,000 65,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,400 1,000 89,000 35,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 286,400

2 G0007 m3 Rebliment sorra 5mm en llit arronyonat canonada, estesa i comp
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 14/02/11 Pàg.: 17

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,400 0,300 119,000 14,280 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 0,400 0,300 443,000 53,160 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,400 0,300 65,000 7,800 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,400 0,300 89,000 10,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,920

3 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de paviment o reblert de rases metres
d'amplada amb sòl seleccionat de prestec.. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 0,400 1,000 119,000 47,600 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 0,400 1,000 443,000 177,200 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 0,400 1,000 65,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 0,400 1,000 89,000 35,600 C#*D#*E#*F#
6 CARRER A -0,400 0,300 119,000 -14,280 C#*D#*E#*F#
7 CARRER B -0,400 0,300 443,000 -53,160 C#*D#*E#*F#
8 CARRER C -0,400 0,300 65,000 -7,800 C#*D#*E#*F#
9 CARRER D -0,400 0,300 89,000 -10,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,480

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 08  XARXA DE CONDUCCIÓ DE GAS
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ XARXA CONDUCCIÓ DE GAS

1 GFB27355 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa tipus PE32, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, 10A de pressió nominal, col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 119,000 119,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 443,000 443,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
4 CARRER D 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 716,000

2 G0010 U Tapa i marc pericó seccionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 CARRER B 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER C 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 09  MOVILIARI URBÀ I JARDINERIA
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 14/02/11 Pàg.: 18

1 GR01IA16 ut Subministrament de Betula pendula de 18-20 cm de perímetre de tronc a 1m d'alçada del terra. Fletxat i amb pa
de terra i tela metàlica amb aportació de terra vegetal adobada.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 GR01IA50 ut Subministrament de Pyrus caleryana de 20-25 cm de perímetre de tronc a 1m d'alcada del terra. Fletxat i amb
pa de terra i tela metàlica amb aportació de terra vegetal adobada.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 GQFPIA06 u Subministrament i col·locació de paperera trabucable de Ø37 cm de circumferència, d'acer inoxidable, amb la
base perforada, la vora arrodonida i els suports fets amb tub de Ø40 mm, ancorada amb dos daus de formigó
HM-15 de 30x30x30 cm. Incloent l'excavació i la càrrega i transport a l'abocador dels productes de rebuig.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 GQFBIA21 u Subministrament i col·locació de banc model SOCRATES de la casa ''Escofet'' (o similar), de color gris amb
acabat pulit i hidrofugat de 2,40 metres de longitud, 60 cm d'ample, 45 cm d'altura i 1.500 kg de pes.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 GQFBIA22 u Subministrament i col·locació de cub model SOCRATES de la casa ''Escofet'' (o similar), de color gris amb
acabat pulit i hidrofugat de 60 cm de longitud, 60 cm d'ample, 45 cm d'altura i 375 kg de pes.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 GTP1IA08 m Subministrament i col.locació de tanca metàl.lica d'enreixat de simple torsió de forma romboidal de 2.5m
d'alçada, fabricat amb filferro de 50kg/mm2 de resistència, galvanitzat de diàmetre 2.2mm i amples de malla de
40 a 50mm. El preu inclou la part proporcional de muntants d'acer galvanitzat i diàmetre 50mm de: subjecció
intermèdia que es col.locaran cada 3m, muntants de tensió cada 30m, muntants de cantonada, incloent perns,
ancoratges i tots els elements necessaris per a una correcta construcció. S'inclou també la part proporcional de
fonamentació de cadascun dels muntants amb dau de formigó de 40x40 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tanca perfil escola 1,000 35,750 35,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,750

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 10  SENYALITZACIÓ

1 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de marques vials de qualsevol tipus i faixes superficials, amb pintura reflectora, de doble
component, antilliscant, i amb microesferes de vidre, amb doble component, antilliscant, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STOP 1,000 4,000 1,230 4,920 C#*D#*E#*F#
2 CEDIU EL PAS M-6.5 4,000 4,000 1,430 22,880 C#*D#*E#*F#
3 PAS VIANANTS M-4.3 12,000 3,000 5,000 180,000 C#*D#*E#*F#
4 LINIA DE DETENCIÓ M-4.1 17,000 0,400 3,000 20,400 C#*D#*E#*F#
5 LINIA CEDIR PAS M-4.2 2,000 0,400 3,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,600

Euro

19



PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Data: 14/02/11 Pàg.: 19

2 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línies discontínues 1,000 583,000 583,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 583,000

3 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línies contínues 1,000 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,700

4 GBB1IA20 u Subministrament i col·locació de senyal vertical triangular reflectant de costat L=90cm normalitzada, incloent els
següents treballs: excavació de la cimentació, subministrament i col·loació de formigó de 20 N/mm2 per a
formar un dau de 45x45x60 cm i totes les operacions i materials necessaris per a deixar-la correcta i
completament col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cediu el pas 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GBB1IA50 u Subministrament i col·locació de senyal vertical direccional rectangular no reflectant de 80x40cm normalitzada,
incloent els següents treballs: excavació de la cimentació, subministrament i col·locació de formigó de 20
N/mm2 per a formar un dau de 45x45x60 cm, subministrament i col·locació de suport vertical i senyal i totes les
operacions i materials necessaris per a deixar-la correcta i completament col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas de vianants 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 11  XARXA DE REG
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de paviment o reblert de rases metres
d'amplada amb sòl seleccionat de prestec.. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER C 0,400 0,300 41,000 4,920 C#*D#*E#*F#
2 CARRER D 0,400 0,300 91,000 10,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,840

2 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en tot tipus de terreny inclòs roca amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió de 7t.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER C 0,400 0,300 41,000 4,920 C#*D#*E#*F#
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2 CARRER D 0,400 0,300 91,000 10,920 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,840

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 11  XARXA DE REG
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ XARXA DE REG

1 GRF5Z008 u Anella d'1,00 m de diametre de reg per degoteig amb tub de polietile de 4 bar de 16 mm de diametre amb goters
interlinia cada 50 cm integrats dins del tub i autocompensats, amb proteccio de tub de pvc corrugat drenant de
80 mm de diametre, inclos la connexio a la xarxa primaria

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

2 GRF6IA05 u Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua model R4065 tipus hèlix Wolmann horitzontal per a reg de
63mm, cabal 65m3/h, i ramal d'escomesa de 63 mm. El preu inclou l'execució completa de l'escomesa per a ús
de reg amb comptador, collaret de derivació per canonada de distribució d'aigua potable, canonada de PE de 63
mm, accessoris de llautó. També està inclòs la connexió a la xarxa del servei i muntatge de l'escomesa, el
subministrament de la tapa de registre, els drets de contractació del comptador de reg i les fitxes i administració
de la contractació del reg. S'inclou preequip per a muntatge i subministrament i instal·lació d'un emisor
d'impulsos de baixa freqüència tipus reed. Tot homologat segons normes C.E.E. classe B incloent verificació
primitiva preventiva.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GRF5IA03 u Subministrament i instal.lació d'electrovàlvula de 1'' a rosca model 2400MT de la marca Richdell (o similar), per
a un cabal de 5m3/h i una pèrdua de càrrega màxima de 0.18bar, instal.lada dins pericó de 40x40cm amb tapa
de fosa, amb cos bypass de CU-32 i tres claus de pas.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GRF5Z006 u Subministrament i col·locació de vàlvula d'esfera manual roscada, per a tub de polietile de 40 mm de diametre
nominal, de 10 bar de PN, muntada en pericó de registre soterrada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GFB26355 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa tipus PE32, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, 10A de pressió nominal, col.locat al fons de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER C 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
3 CARRER D 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ TRES PINS LLINARS
Capítol 12  SEGURETAT, CONTROL QUALITAT, VARIS

1 GAAS0100 u Seguretat i Salut
Segons estudi de se i salut

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GA01 u Programa complert de control de qualitat dels materials i la seva posada en obra segons especificacions
del propi projecte i prèvia redacció d' un programa de control acceptat per la Direcció Facultativa,
que contingui el corresponent pressupost, i que inclogui els següents apartats:
Moviment de Terres: Límits d' Atterberg, anàlisi granulomètrica, matèria orgànica, proctor modificat,
inflament de Lambe, C.B.R, Compactació d' esplanada.
Encintats: Determinació de consistència, curat, refrendat i ruptura a compressió.
Rigoles: Absorció d' aigua, Resistència al gel desgel. i a la flexió
Vorades: Resistència al desgast i a la compressió.
Paviment de peces de formigó: Determinació de consistència, curat, refrendat i ruptura a compressió.
Paviment de calçada: Gruixos, granulometria i descomposició complerta. Assaig Marshall.
El preu que forma aquesta partida, és aproximadament l' 1% del pressupost i es tracta d' una previsió,
la partida podrà ésser exclosa del pressupost si així es convé i adjudicar-se de forma separada
d' acord amb els criteris que estableixi la promoció. La partida es certificarà en base a les factures
presentades conformades per la Direcció Facultativa de les obres.
A liquidar segons factures

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GA02 u Partida alçada per a garantir qualsevol tipus d' imprevist que es pugui presentar durant l' execució
dels treballs, i que caldrà justificar i aprovar prèviament per la Direcció Facultativa. Es proposa una
previsió del 1% del PEM.
A justificar

Euro
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

15/02/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G0000 u Hidrant Soterrat DN 63.
subministre i instal·lació amb
pericó i tapa i dos sortides.

986,23 1,000 0,121 986,23

G0002 m2 Repàs i piconatge d'explanada,
amb compactació del 95% PM.
Inclou anivellament total del
terreny urbanitzat de forma
plana i compactada assolint una
esplanada del tipus E-1 de
l'instrucció vigent.

1,11 8.091,000 1,132 8.981,01

G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m
de fondaria i fins a 2 m
d'amplaria, en tot tipus de
terreny inclòs roca amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del
material excavat sobre camió de
7t.

9,58 2.519,760 3,043 24.139,30

G0005 m Instal·lació en la rasa de
prisma de 2 conductes de PVC D
110 mm protegits amb dau de
formigó, subministrats per
Telefònica, prèvia signatura
del conveni.

11,23 431,000 0,614 4.840,13

G0006 M Instal·lació en la rasa de
prisma de 2 conductes de PVC D
110 mm protegits amb dau de
formigó, subministrats per
Telefònica, prèvia signatura
del conveni.

9,80 580,000 0,725 5.684,00

G0007 m3 Rebliment sorra 5mm en llit
arronyonat canonada, estesa i
comp

31,90 253,840 1,026 8.097,50

G0008 u Subministrament i col·locació
d'estaca de connexió a terra
d'acer courejat de 18,3m/m. per
2000 m/m de llargaria amb
subjecció i maniguet d'unió

11,80 27,000 0,047 318,60

G0009 u Pericó de 38x38x55cm, amb
parets de 15cm de guix de
formigó HM-20/P720/l i solera
de maó calat, sobre llit de
sorra

15,17 1,000 0,028 166,87

G0010 U Tapa i marc pericó seccionament 218,77 5,000 0,149 1.093,85

G0011 m Subministrament i estesa de
cable de Coure de 3x95 amb
coberta de PVC per a
instal·lació elèctrica de MT.
El preu inclou la part
proporcional de treballs i
materials auxiliars necessaris
per a connexionat de qualsevol
tipus i segons les
especificacions de la
companyia, per a deixar
completa, connectada i en total
funcionament, la xarxa.

20,23 115,000 0,2910 2.326,45
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

15/02/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G0012 m Subministrament i estesa de
cable de coure de 3x70/35 mm2
tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de
baixa tensió o enllumenat
públic incloent la part
proporcional de materials i
operacions addicionals de
connexionat.

16,22 180,400 0,3711 2.926,09

G0013 m Subministrament i estesa de
cable de coure de 3x50/25 mm2
tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de
baixa tensió o enllumenat
públic incloent la part
proporcional de materials i
operacions addicionals de
connexionat.

13,90 330,000 0,5812 4.587,00

G0014 m Subministrament i estesa de
cable de coure de 3x35/16 mm2
tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de
baixa tensió o enllumenat
públic incloent la part
proporcional de materials i
operacions addicionals de
connexionat.

11,21 263,000 0,3713 2.948,23

G0015 m Subministrament i estesa de
cable de coure de 3x16/10 mm2
tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de
baixa tensió o enllumenat
públic incloent la part
proporcional de materials i
operacions addicionals de
connexionat.

9,33 57,000 0,0714 531,81

G0016 m Subministrament i estesa de
cable de coure de 4x10 mm2
tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de
baixa tensió o enllumenat
públic incloent la part
proporcional de materials i
operacions addicionals de
connexionat.

8,65 104,000 0,1115 899,60

G0017 m Subministrament i estesa de
cable de coure de 3x25/16 mm2
tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de
baixa tensió o enllumenat
públic incloent la part
proporcional de materials i
operacions addicionals de
connexionat.

10,89 114,000 0,1616 1.241,46

G219IA09 m2 Enderroc de paviment asfàltic
de qualsevol tipus fins a una
profunditat de 15 cm, incloent
la part proporcional de pretall
amb disc i la càrrega sobre
camió i transport a l'abocador
de tots els productes
resultants.

3,33 3.559,000 1,4917 11.851,47
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

15/02/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G219IA60 m2 Fressat d'asfalt existent en
1cm de profunditat, inclòs
càrrega mecànica o manual sobre
camió i transport a l'abocador
aurotirzat dels productes
resultants.

0,88 147,000 0,0218 129,36

G21XIA05 m Desmuntatge i enretirada a
qualsevol distància de xarxa
aèria de baixa tensió, segons
especificacions de la
corresponent companyia,
incloent tots els materials,
maquinària i mà d'obra
necessaris per a la correcta
execució dels treballs.

1,61 243,000 0,0519 391,23

G2200000 m2 Neteja i esbrossada incloent la
preexcavació fins a una
profunditat de 15cm i la
càrrega sobre camió i transport
a l'abocador o a aplec
provisional per a la seva
reutilització, de tots els
productes resultants.

0,44 8.091,000 0,4520 3.560,04

G221IA05 m3 Excavació desmunt en tot
terreny excepte roca. Excavació
per a formar esplanada o en
rasa de més de 2.50 metres
d'amplada, incloent la part
proporcional de repàs i piconat
del fons de l'excavació, el
reperfilat de cunetes i
talussos resultants, la càrrega
sobre camió i el transport a
abocador autoritzat o a
l'interior de l'obra dels
productes resultants. Mesurat
sobre perfil.

4,97 2.199,000 1,3821 10.929,03

G226IA00 m3 Terraplenat amb prèstec.
Terraplenat per a caixa de
paviment o reblert de rases de
més de 2,50 metres d'amplada
amb sòl 'adequat' procedent de
prèstec. S'inclou el
subministrament del material,
el piconat al 95% del Próctor
Modificat i les operacions
d'estesa per tongades de 20
centímetres. Mesurat sobre
perfil.

7,12 16.651,000 14,9522 118.555,12

G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat
de prestec. Terraplenat per a
caixa de paviment o reblert de
rases metres d'amplada amb sòl
seleccionat de prestec..
S'inclou el subministrament del
material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les
operacions d'estesa per
tongades de 20 centímetres.
Mesurat sobre perfil.

43,18 1.853,720 0,1023 80.043,63

G92100 m3 Subbase de tot-u artificial amb
estesa i piconatge al 98% del
Próctor Modificat mesurat sobre
perfil.

28,07 835,200 2,9624 23.444,06
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

15/02/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G921201J m3 Base de tot-u artificial amb
estesa i piconatge al 98% del
Próctor Modificat mesurat sobre
perfil.

28,07 751,680 2,6625 21.099,66

G931IA05 m3 Subministrament i estesa de
tot-u artificial incloent la
compactació al 98% del Próctor
Modificat, mesurat sobre
perfil.

28,01 783,000 2,7726 21.931,83

G9680006 m Vorada de 14/17x28 cm, tipus
T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada.
El preu inclou el pretall i
l'enderroc del paviment
existent en cas que calgui,
l'excavació adicional, la
compactació de l'esplanada i la
càrrega i transport a
l'abocador dels productes
resultants.

19,88 1.308,000 3,2827 26.003,04

G974IA15 m Rigola blanca 20x20.
Subministrament de rigola
prefabricada de morter de
ciment blanc de 20x20cm i 8 cm
de gruix i col.locació amb
morter sobre llit de formigó.
El preu inclou el pretall i
l'enderroc del paviment
existent en cas de que calgui,
l'excavació, la compactació de
l'esplanada, el subministrament
i col.locació de la base de
formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i tots els treballs
necessàris per a deixar
correcta i completament
execuada la unitat d'obra.

13,54 1.353,000 2,3128 18.319,62

G981IA05 ml Construcció completa de gual de
vianants recte o en corba de
120 cm d'ample, executat amb
peces prefabricades de formigó
de 60x40x10 cm tipus ICS (o
similar) col·locades sobre llit
de formigó de 20 N/mm2 de 20 cm
de gruix i rejuntades amb
morter M-80/B; incloent la part
proporcional de peces laterals,
l'excavació, la compactació de
l'esplanada i la càrrega i
transport a l'abocador dels
productes de rebuig.

138,72 56,000 0,9829 7.768,32

G99105 u Construcció completa d'escocell
quadrat de 12x1.20 m exterior
col·locat sobre llit de
formigó; incloent totes les
operacions i material per
deixar la unitat d'obra
completa i correctament
acabada.

236,30 1,000 0,0330 236,30
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

15/02/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G991IA10 u Construcció completa d'escocell
quadrat de 1.00x1.00 m exterior
amb vorada fiol per escosell de
91x20x8 cm, col·locat sobre
llit de formigó; incloent totes
les operacions i material per
deixar la unitat d'obra
completa i correctament
acabada.

68,73 29,000 0,2531 1.993,17

G9E1IA04 m2 Panot gris 20x20x4cm.
Construcció completa de vorera
de panot gris de 4 ó 9
pastilles de 20x20x4
centímetres incloent una capa
de 2cm d'espessor de morter. El
preu inclou la part
proporcional de peces de panot
per marcar els passos de
vianants per a invidents (tipus
botó o ratllat) la neteja de la
superfície i totes les
operacions i materials per a
deixar la unitat d'obra
correcta i completament
acabada.

16,93 3.915,000 8,3632 66.280,95

G9GAIA50 m3 Base de formigó HM-20/B/20/l,
de consistència tova i
grandària màxima del granulat
20mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

74,55 587,250 5,5233 43.779,49

G9H1D214 t Mescla bituminosa contínua en
calent de composició semidensa
AC22 BIN B60/70 S amb granulat
granític i betum asfàltic de
penetració estesa i compactada
al 98% de l'assaig Marshall.

3,36 601,344 3,2934 26.074,28

G9H1DIA0 t Subministrament i col·locació
de mescla bituminosa en calent
tipus AC16 surf B60/70 D amb
àrid granític i betum asfàltic
de penetració, estesa i
compactada al 98% de l'assaig
Marshall. 

49,27 400,896 2,4935 19.752,15

G9J13R00 m2 Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 0.6 kg/m2

0,41 4.176,000 0,2236 1.712,16

G9J1IA20 m2 Subministrament i col·locació
de reg d'emprimació amb emulsió
bituminosa catiònica, tipus ECL
(lenta), amb una dotació d'1,5
Kg/m2

0,45 4.176,000 0,2437 1.879,20
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

15/02/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GA01 u Programa complert de control de
qualitat dels materials i la
seva posada en obra segons
especificacions
del propi projecte i prèvia
redacció d' un programa de
control acceptat per la
Direcció Facultativa,
que contingui el corresponent
pressupost, i que inclogui els
següents apartats:
Moviment de Terres: Límits d'
Atterberg, anàlisi
granulomètrica, matèria
orgànica, proctor modificat,
inflament de Lambe, C.B.R,
Compactació d' esplanada.
Encintats: Determinació de
consistència, curat, refrendat
i ruptura a compressió.
Rigoles: Absorció d' aigua,
Resistència al gel desgel. i a
la flexió
Vorades: Resistència al desgast
i a la compressió.
Paviment de peces de formigó:
Determinació de consistència,
curat, refrendat i ruptura a
compressió.
Paviment de calçada: Gruixos,
granulometria i descomposició
complerta. Assaig Marshall.
El preu que forma aquesta
partida, és aproximadament l'
1% del pressupost i es tracta
d' una previsió,
la partida podrà ésser exclosa
del pressupost si així es convé
i adjudicar-se de forma
separada
d' acord amb els criteris que
estableixi la promoció. La
partida es certificarà en base
a les factures
presentades conformades per la
Direcció Facultativa de les
obres.
A liquidar segons factures

7.900,00 1,000 1,0038 7.900,00

GA02 u Partida alçada per a garantir
qualsevol tipus d' imprevist
que es pugui presentar durant
l' execució
dels treballs, i que caldrà
justificar i aprovar prèviament
per la Direcció Facultativa. Es
proposa una
previsió del 1% del PEM.
A justificar

7.900,00 1,000 1,0039 7.900,00

GAAS0100 u Seguretat i Salut
Segons estudi de se i salut

22.964,90 1,000 2,9040 22.964,90

GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una
faixa discontínua de 10 cm 1/2,
amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina  

1,11 583,000 0,0841 647,13

Euro
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GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una
faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

1,25 3,700 0,0042 4,63

GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de
marques vials de qualsevol
tipus i faixes superficials,
amb pintura reflectora, de
doble component, antilliscant,
i amb microesferes de vidre,
amb doble component,
antilliscant, amb màquina
d'accionament manual

16,67 230,600 0,4843 3.844,10

GBB1IA20 u Subministrament i col·locació
de senyal vertical triangular
reflectant de costat L=90cm
normalitzada, incloent els
següents treballs: excavació de
la cimentació, subministrament
i col·loació de formigó de 20
N/mm2 per a formar un dau de
45x45x60 cm i totes les
operacions i materials
necessaris per a deixar-la
correcta i completament
col·locada.

135,84 2,000 0,0344 271,68

GBB1IA50 u Subministrament i col·locació
de senyal vertical direccional
rectangular no reflectant de
80x40cm normalitzada, incloent
els següents treballs:
excavació de la cimentació,
subministrament i col·locació
de formigó de 20 N/mm2 per a
formar un dau de 45x45x60 cm,
subministrament i col·locació
de suport vertical i senyal i
totes les operacions i
materials necessaris per a
deixar-la correcta i
completament col·locada.

101,94 7,000 0,0945 713,58

GD5JIA02 u Pou embornal. Construcció
completa de pou embornal de
mides interiors 700x300mm,
incloent els següents treballs:
esbrossada, excavació,
compactació del fons de la
rasa, formació de solera de
formigó HM-15 de 100x60x15 cm,
formació de la caixa embornal
amb peces prefabricades de
formigó, morter i
subministrament i col·locació
de marc i reixa de fosa dúctil
de 700x370x40 mm. S'inclou el
subministrament i col·locació
de tots els materials i la
càrrega i transport a abocador
dels productes de rebuig.

33,69 20,000 0,5946 4.673,80

Euro
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GD700010 m3 Sorra per a assentament de
canonades. Subministrament i
col.locació de sorra per a
formació de llit d'assentament
i recobriment de tubs dins de
rasa incloent la compactació
manual al 95% del Próctor
Modificat.

21,52 240,450 0,6547 5.174,48

GD71IA11 m Execució completa d'escomesa
feta amb tub de PE Ø200mm, per
a aigües residuals o per a
aigües pluvials, incloent;
esbrossada, excavació de rasa
de no menys de 150x60
centímetres, piconat del fons
de la rasa, formació de llit de
sorra o de sauló garbellat de
10 centímetres d'espessor,
subministrament i col.locació
de tub estructurat de PE de
Ø200mm de diàmetre nominal de
paret estructurada classe SN8,
reblert amb formigó HM-15 fins
a 15 centímetres per sobre del
tub, reblert de la rasa amb sòl
«adequat». S'inclou també la
part proporcional de junts
elàstics, colzes, canvis de
diàmetre i totes les operacions
i materials auxliliars per a
executar correctament les
connexions. S'inclou també la
part proporcional d'implantació
de fita de senyalització
permanent en el punt de
connexió previst.

44,75 120,000 0,6848 5.370,00

GD71IA21 m Execució completa d'escomesa
feta amb tub de PE Ø315mm, per
a aigües residuals o per a
aigües pluvials, incloent;
esbrossada, excavació de rasa
de no menys de 150x60
centímetres, piconat del fons
de la rasa, formació de llit de
sorra o de sauló garbellat de
10 centímetres d'espessor,
subministrament i col.locació
de tub estructurat de PE de
Ø315mm de diàmetre nominal de
paret estructurada classe SN8,
reblert amb formigó HM-15 fins
a 15 centímetres per sobre del
tub, reblert de la rasa amb sòl
«adequat». S'inclou també la
part proporcional de junts
elàstics, colzes, canvis de
diàmetre i totes les operacions
i materials auxliliars per a
executar correctament les
connexions. S'inclou també la
part proporcional d'implantació
de fita de senyalització
permanent en el punt de
connexió previst.

53,36 240,000 1,6249 12.806,40

Euro
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GD73IA40 ml Subministrament i col·locació
en rasa de tub de PE de Ø400 mm
de diàmetre nominal de paret
estructurada classe SN8,
incloent la part proporcional
de junts de goma i la part
proporcional de materials i
operacions per a executar totes
les connexions.

24,12 662,000 2,0150 15.967,44

GDACIA08 m Construcció completa de pou de
registre Ø100cm, incloent la
part proporcional dels següents
treballs: esbrossada;
excavació; compactació del fons
de l'excavació; execució de
solera de 20 cm de formigó de
15 N/mm2; subministrament i
col·locació de passamur de PE
soldat prèviament al tub
d'entrada; formació de cubeta a
mitja canya de PE amb diàmetre
igual que el tub de sortida;
formació de base de pou
circular amb paret de maó
massís de 30 cm d'espessor i 50
cm d'alçada, arrebossada i
lliscada a les cares vistes;
col·locació de peces
prefabricades de formigó de
Ø100 cm de diàmetre interior;
col·locació de con de transició
Ø100-Ø60x60cm secció caixó i
col·locació de graons de
polipropilè. El preu inclou el
subministrament de tots els
materials, el reblert de
l'extradós de la fàbrica, la
càrrega i transport a
l'abocador dels productes de
rebuig i totes les operacions i
materials auxiliars per a
deixar completament acabada la
unitat d'obra.

418,22 21,000 1,1151 8.782,62

GEZZIA10 u Marc i tapa de pluvials.
Subministrament i col·locació
de marc i tapa de pas útil D70
mm de fosa dúctil, classe 400
(càrrega rotura 40.000 daN),
incloent la inscripció
''PLUVIALS'' o ''SANEJAMENT''

85,54 21,000 0,2352 1.796,34

GFB26355 m Subministrament i col·locació
de tub de polietilè de densitat
baixa tipus PE32, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, 10A
de pressió nominal, col.locat
al fons de la rasa.

6,44 32,000 0,1153 850,08

GFB27355 m Subministrament i col·locació
de tub de polietilè de densitat
baixa tipus PE32, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, 10A
de pressió nominal, col.locat
al fons de la rasa

7,79 716,000 0,7054 5.577,64

Euro
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GFB29355 m Subministrament i col·locació
de tub de polietilè de densitat
baixa tipus PE32, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, 10A
de pressió nominal, col.locat
al fons de la rasa

12,60 948,000 1,5155 11.944,80

GG12IA50 u Subministrament i instal·lació
de vàlvula de comporta
d'assentament elàstic de
diàmetre nominal DN63 i pressió
10 bars model BV-05-47 casa
BELGICAST (o similar) incloent
subministrament i instal·lació
d'acoblaments amb brida per a
qualsevol material;
l'allargament d'1 m amb tub de
PE per a accionament des del
paviment, i l'arqueta de
registre de fosa dúctil, així
com tots els accessoris
necessaris per al seu correcte
muntatge.

201,01 12,000 0,3056 2.412,12

GG12IA53 u Subministrament i instal·lació
de vàlvula de comporta
d'assentament elàstic de
diàmetre nominal DN63 i pressió
10bars model BV-05-47 casa
BELGICAST (o similar) incloent
subministrament i instal·lació
d'acoblaments amb brida per a
qualsevol material;
l'allargament d'1 m amb tub de
PE per a accionament des del
paviment, i l'arqueta de
registre de fosa dúctil, així
com tots els accessoris
necessaris per al seu correcte
muntatge.

230,58 1,000 0,0357 230,58

GGA5IA05 u Subministrament i instal.lació
de ventosa de diàmetre nominal
DN63mm, incloent el
subministrament i la completa
instal.lació de vàlvula
d'aïllament (vàlvula de
comporta DN63 tipus BV-05-47
BELGICAST, o similar) i dels
elemenst auxiliars: adaptador
de tub PE a brida GGG-50, te de
derivació, cargols, femelles,
volanderes,...

602,96 1,000 0,0858 602,96

Euro
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GHM11IA8 u Subministrament i col·locació
de columna troncocònica de 8
metres d'alçada segons plànols
de detall, feta de xapa d'acer
de 4 mm d'espessor galvanitzada
amb base de pletina amb perns i
portella de registre per
allotjament de connexions i
fusibles, incloent l'execució
completa de cimentació amb dau
de formigó HM-15 de 80x80x80 cm
amb totes les operacions
corresponents: excavació,
encofrat, subministrament i
col·locació de perns,
subministrament i col·locació
de tubs de PVC o PE, i càrrega
i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

388,12 25,000 1,2259 9.703,00

GHM1IA18 u Columna cilíndrica de 5m
d'alçada. Subministrament i
col.locació de columna
cilíndrica de 5 metres d'alçada
d'acer galvanitzada de diàmetre
Ø120mm i 4mm d'espesor model
SPA ''Barberà-M'' marca
Alex-Llum, o similar. Portarà
element reductor de Ø60x100mm
anell de canvi de secció en
fundició d'alumini, i porta de
registre de 300mm d'alçada,
anell de reforç, 4 carteles i
junta tòrica mòbil. El material
serà d'acer galvanitzar per
inmersió de bany calent de
zinc. El preu inclou l'execució
de fonamentació amb dau de
formigó de Ø0,6x0,7m amb totes
les operacions corresponents:
excavació, encofrat,
subministrament i col.locació
de 4 perns de 22x700 mm,
subministrament i col.locació
de tubs de PVC en general o PE,
i càrrega i transport a
l'abocador de tots els
productes de rebuig.

361,94 2,000 0,0960 723,88

GHN3IA29 u Subministrament i instal·lació
de lluminària marca CARANDINI
model PRQ-104 (o similar), amb
flux assimètric longitudinal,
amb làmpada de VSAP 70 W
prevista per a funcionar amb
dos nivells de flux lluminòs.

520,50 2,000 0,1361 1.041,00

GHN3IA44 u Subministrament i instal·lació
de lluminària tipus QSA-5 de la
casa CARANDINI o similar, amb
làmpada de VSAP 150 W prevista
per a funcionar amb dos nivells
de flux lluminòs.

466,69 25,000 1,4762 11.667,25

Euro
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GHTQIA15 u Subministrament i instal·lació
de quadre d'enllumenat format
per armari d'acer inoxidable
Norma AISI-304 pintat RAL-7032,
mides 1410x1260x400 mm previst
per a 4 sortides model ARI-20R
amb estabilitzador-reductor de
fluxe lluminòs de 22KVA.
Incloent cèl·lula fotoelèctrica
per a encesa automàtica i
sistema de comandament
mitjançant rellotge astronòmic
ORBIS DATA ASTRO així com tots
els elements descrits al Plec
de Condicions.

10.828,97 1,000 1,3763 10.828,97

GO31IA07 m Subministrament i estesa de
cable de coure de 4x6 mm2 tipus
RV-0.6/1 KV segons UNE 21029
per a instal·lació de baixa
tensió o enllumenat públic
incloent la part proporcional
de materials i operacions
addicionals de connexionat.

2,27 1.251,000 0,3664 2.839,77

GO38IA40 m Subministrament i estesa de
cable conductor de coure
protegit de 35 mm2 per a posta
a terra, incloent la part
proporcional de materials i
operacions addicionals de
connexionat.

2,37 1.251,000 0,3765 2.964,87

GOD1IA15 u Subministrament i col·locació
de piqueta de posta a terra,
incloent la soldadura Cadweld i
el recobriment amb sals així
com tots els materials i
operacions addicionals de
connexionat. Inclou també la
part proporcional del
subministrament i col·locació
de perns, grapes i fixacions i
totes les operacions i
materials necessaris per a
deixar completa i correctament
connectada a terra la tanca o
element metàl·lic més proper a
la piqueta.

5,05 1,000 0,0066 15,05

GOEAIA00 u Execució completa d'escomesa
elèctrica de baixa tensió
l'obra civil i el
subministrament i instal·lació
dels metres addicionals de
cablejat elèctric per a entrar
i sortir de la caixa d'escomesa
de l'abonat segons
especificacions de la
companyia.

93,06 17,000 0,2067 1.582,02

Euro
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GOEAIA30 u Armari, caixes i aparellatge
per a dues escomeses de BT
d'habitatge unifamiliar.
Execució completa d'armari per
a escomesa elèctrica de dos
abonats incloent el
subministrament i col.locació
dels següents elements: Armari
de formigó prefabricat de
dimensions interiors
1790x227x1350 mm per a conjunt
de dos escomeses; dues caixes
de protecció i mesura tipus CPM
1-D2 model PN55C/D4-CBL de la
casa Himel (o similar); i una
caixa de distribució per a 2
abonats model DSPD-9240/C de la
casa Himel (o similar). El preu
inclou tots els treballs de
connexió i elements necessaris
per a la correcta i completa
execucio de tots els elements
descrits. Tot homologat per
companyia elèctrica i
legalitzat.

1.194,50 17,000 2,5668 20.306,50

GOW3IA40 u Subministrament i instal.lació
d'un trafo de 630kVA. El preu
inclou muntatge, connexionat de
bornes a cel.les, i part
proporcional de xarxa de terres
exterior (neutres trafos i
xarxa de serveis), enllumenat
del centre, ponts
d'interconnexió M.T. entre
sortides cel.la ruptor a trafo
de potència amb cable de
1x150mm2 Al de 18/30kV,
cartutxos fussibles,
certificats de pas i contactes,
accessoris (banqueta, rótuls,
guants, plaques, extintors).

11.147,68 1,000 1,4169 11.147,68

GP0DIA02 ml Desmuntatge i enretirada a
qualsevol distància de xarxa
aèria de telefonia, segons
especificacions de la
corresponent companyia,
incloent el cablejat i la part
proporcional de fonamentacions,
pals (de fusta, acer o formigó)
així com de tots els materials
existents. S'inclou el
transport a abocador, lloc de
reutilització o magatzem
autoritzat, inclòs cànon
d'abocament.

6,08 206,000 0,1670 1.252,48

Euro
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GPHAIA22 u Construcció completa de pericó
de 70x70x105 cm per a
senyalització per cable
complint totes les
especificacions i plànols de
detall de la companyia. Feta
amb caixa prefabricada de
plàstic d'alta resistència o
formigó prefabricada incloent
els següents treballs:
excavació, compactació del
fons, subministrament i
col·locació de tots els
materials, transport a
l'abocador de tots els
productes sobrants i el reblert
de l'extradós dels paraments.

239,74 26,000 0,7971 6.233,24

GQFBIA21 u Subministrament i col·locació
de banc model SOCRATES de la
casa ''Escofet'' (o similar),
de color gris amb acabat pulit
i hidrofugat de 2,40 metres de
longitud, 60 cm d'ample, 45 cm
d'altura i 1.500 kg de pes.

939,45 3,000 0,3672 2.818,35

GQFBIA22 u Subministrament i col·locació
de cub model SOCRATES de la
casa ''Escofet'' (o similar),
de color gris amb acabat pulit
i hidrofugat de 60 cm de
longitud, 60 cm d'ample, 45 cm
d'altura i 375 kg de pes.

264,04 5,000 0,1773 1.320,20

GQFPIA06 u Subministrament i col·locació
de paperera trabucable de Ø37
cm de circumferència, d'acer
inoxidable, amb la base
perforada, la vora arrodonida i
els suports fets amb tub de Ø40
mm, ancorada amb dos daus de
formigó HM-15 de 30x30x30 cm.
Incloent l'excavació i la
càrrega i transport a
l'abocador dels productes de
rebuig.

192,75 8,000 0,1974 1.542,00

GR01IA16 ut Subministrament de Betula
pendula de 18-20 cm de
perímetre de tronc a 1m
d'alçada del terra. Fletxat i
amb pa de terra i tela metàlica
amb aportació de terra vegetal
adobada.

44,48 9,000 0,1675 1.300,32

GR01IA50 ut Subministrament de Pyrus
caleryana de 20-25 cm de
perímetre de tronc a 1m
d'alcada del terra. Fletxat i
amb pa de terra i tela metàlica
amb aportació de terra vegetal
adobada.

237,39 25,000 0,7576 5.934,75

Euro

37



PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 15Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

15/02/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GRF5IA03 u Subministrament i instal.lació
d'electrovàlvula de 1'' a rosca
model 2400MT de la marca
Richdell (o similar), per a un
cabal de 5m3/h i una pèrdua de
càrrega màxima de 0.18bar,
instal.lada dins pericó de
40x40cm amb tapa de fosa, amb
cos bypass de CU-32 i tres
claus de pas.

60,20 2,000 0,0277 120,40

GRF5Z006 u Subministrament i col·locació
de vàlvula d'esfera manual
roscada, per a tub de polietile
de 40 mm de diametre nominal,
de 10 bar de PN, muntada en
pericó de registre soterrada.

73,36 2,000 0

9,10 26,000 0,0379 236,60

GRF6IA05 u Subministrament i instal·lació
de comptador d'aigua model
R4065 tipus hèlix Wolmann
horitzontal per a reg de 63mm,
cabal 65m3/h, i ramal
d'escomesa de 63 mm. El preu
inclou l'execució completa de
l'escomesa per a ús de reg amb
comptador, collaret de
derivació per canonada de
distribució d'aigua potable,
canonada de PE de 63 mm,
accessoris de llautó. També
està inclòs la connexió a la
xarxa del servei i muntatge de
l'escomesa, el subministrament
de la tapa de registre, els
drets de contractació del
comptador de reg i les fitxes i
administració de la
contractació del reg. S'inclou
preequip per a muntatge i
subministrament i instal·lació
d'un emisor d'impulsos de baixa
freqüència tipus reed. Tot
homologat segons normes C.E.E.
classe B incloent verificació
primitiva preventiva.

879,33 2,000 0,2280 1.758,66

Euro
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Màscara d´entrada: * (Ordenació per codi)

1

38,33 35,750 0,1781 1.370,30

TOTAL: 100,00792.791,51

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/02/11 Pàg.: 1

G0000P-1 u Hidrant Soterrat DN 63. subministre i instal·lació amb pericó i tapa i dos sortides. 986,23 €

(NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

G0002P-2 m2 Repàs i piconatge d'explanada, amb compactació del 95% PM. Inclou anivellament total del
terreny urbanitzat de forma plana i compactada assolint una esplanada del tipus E-1 de
l'instrucció vigent.

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

G0003P-3 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en tot tipus de terreny
inclòs roca amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió de 7t.

9,58 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

G0005P-4 m Instal·lació en la rasa de prisma de 2 conductes de PVC D 110 mm protegits amb dau de
formigó, subministrats per Telefònica, prèvia signatura del conveni.

11,23 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

G0006P-5 M Instal·lació en la rasa de prisma de 2 conductes de PVC D 110 mm protegits amb dau de
formigó, subministrats per Telefònica, prèvia signatura del conveni.

9,80 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

G0007P-6 m3 Rebliment sorra 5mm en llit arronyonat canonada, estesa i comp 31,90 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

G0008P-7 u Subministrament i col·locació d'estaca de connexió a terra d'acer courejat de 18,3m/m. per
2000 m/m de llargaria amb subjecció i maniguet d'unió

11,80 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

G0009P-8 u Pericó de 38x38x55cm, amb parets de 15cm de guix de formigó HM-20/P720/l i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

15,17 €

(QUINZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

G0010P-9 U Tapa i marc pericó seccionament 218,77 €

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

G0011P-10 m Subministrament i estesa de cable de Coure de 3x95 amb coberta de PVC per a instal·lació
elèctrica de MT. El preu inclou la part proporcional de treballs i materials auxiliars necessaris
per a connexionat de qualsevol tipus i segons les especificacions de la companyia, per a
deixar completa, connectada i en total funcionament, la xarxa.

20,23 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

G0012P-11 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x70/35 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

16,22 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

G0013P-12 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x50/25 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

13,90 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

G0014P-13 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x35/16 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

11,21 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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G0015P-14 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x16/10 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

9,33 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

G0016P-15 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x10 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

8,65 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

G0017P-16 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x25/16 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

10,89 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

G219IA09P-17 m2 Enderroc de paviment asfàltic de qualsevol tipus fins a una profunditat de 15 cm, incloent la
part proporcional de pretall amb disc i la càrrega sobre camió i transport a l'abocador de tots
els productes resultants.

3,33 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

G219IA60P-18 m2 Fressat d'asfalt existent en 1cm de profunditat, inclòs càrrega mecànica o manual sobre
camió i transport a l'abocador aurotirzat dels productes resultants.

0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

G21XIA05P-19 m Desmuntatge i enretirada a qualsevol distància de xarxa aèria de baixa tensió, segons
especificacions de la corresponent companyia, incloent tots els materials, maquinària i mà
d'obra necessaris per a la correcta execució dels treballs.

1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

G2200000P-20 m2 Neteja i esbrossada incloent la preexcavació fins a una profunditat de 15cm i la càrrega
sobre camió i transport a l'abocador o a aplec provisional per a la seva reutilització, de tots
els productes resultants.

0,44 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

G221IA05P-21 m3 Excavació desmunt en tot terreny excepte roca. Excavació per a formar esplanada o en rasa
de més de 2.50 metres d'amplada, incloent la part proporcional de repàs i piconat del fons de
l'excavació, el reperfilat de cunetes i talussos resultants, la càrrega sobre camió i el transport
a abocador autoritzat o a l'interior de l'obra dels productes resultants. Mesurat sobre perfil.

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

G226IA00P-22 m3 Terraplenat amb prèstec. Terraplenat per a caixa de paviment o reblert de rases de més de
2,50 metres d'amplada amb sòl 'adequat' procedent de prèstec. S'inclou el subministrament
del material, el piconat al 95% del Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de
20 centímetres. Mesurat sobre perfil.

7,12 €

(SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G226IA05P-23 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de paviment o reblert de
rases metres d'amplada amb sòl seleccionat de prestec.. S'inclou el subministrament del
material, el piconat al 95% del Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20
centímetres. Mesurat sobre perfil.

43,18 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

G92100P-24 m3 Subbase de tot-u artificial amb estesa i piconatge al 98% del Próctor Modificat mesurat sobre
perfil.

28,07 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SET CENTIMS)

G921201JP-25 m3 Base de tot-u artificial amb estesa i piconatge al 98% del Próctor Modificat mesurat sobre
perfil.

28,07 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SET CENTIMS)
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G931IA05P-26 m3 Subministrament i estesa de tot-u artificial incloent la compactació al 98% del Próctor
Modificat, mesurat sobre perfil.

28,01 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CENTIMS)

G9680006P-27 m Vorada de 14/17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada. El preu inclou el pretall i l'enderroc del paviment
existent en cas que calgui, l'excavació adicional, la compactació de l'esplanada i la càrrega i
transport a l'abocador dels productes resultants.

19,88 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

G974IA15P-28 m Rigola blanca 20x20. Subministrament de rigola prefabricada de morter de ciment blanc de
20x20cm i 8 cm de gruix i col.locació amb morter sobre llit de formigó. El preu inclou el pretall
i l'enderroc del paviment existent en cas de que calgui, l'excavació, la compactació de
l'esplanada, el subministrament i col.locació de la base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i tots els treballs necessàris per a deixar correcta i
completament execuada la unitat d'obra.

13,54 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

G981IA05P-29 ml Construcció completa de gual de vianants recte o en corba de 120 cm d'ample, executat amb
peces prefabricades de formigó de 60x40x10 cm tipus ICS (o similar) col·locades sobre llit de
formigó de 20 N/mm2 de 20 cm de gruix i rejuntades amb morter M-80/B; incloent la part
proporcional de peces laterals, l'excavació, la compactació de l'esplanada i la càrrega i
transport a l'abocador dels productes de rebuig.

138,72 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

G99105P-30 u Construcció completa d'escocell quadrat de 12x1.20 m exterior col·locat sobre llit de formigó;
incloent totes les operacions i material per deixar la unitat d'obra completa i correctament
acabada.

236,30 €

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

G991IA10P-31 u Construcció completa d'escocell quadrat de 1.00x1.00 m exterior amb vorada fiol per escosell
de 91x20x8 cm, col·locat sobre llit de formigó; incloent totes les operacions i material per
deixar la unitat d'obra completa i correctament acabada.

68,73 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

G9E1IA04P-32 m2 Panot gris 20x20x4cm. Construcció completa de vorera de panot gris de 4 ó 9 pastilles de
20x20x4 centímetres incloent una capa de 2cm d'espessor de morter. El preu inclou la part
proporcional de peces de panot per marcar els passos de vianants per a invidents (tipus botó
o ratllat) la neteja de la superfície i totes les operacions i materials per a deixar la unitat
d'obra correcta i completament acabada.

16,93 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

G9GAIA50P-33 m3 Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

74,55 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

G9H1D214P-34 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa AC22 BIN B60/70 S amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració estesa i compactada al 98% de l'assaig
Marshall.

43,36 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

G9H1DIA0P-35 t Subministrament i col·locació de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B60/70 D amb
àrid granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall.

49,27 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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G9J13R00P-36 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 0.6 kg/m2 0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

G9J1IA20P-37 m2 Subministrament i col·locació de reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica, tipus
ECL (lenta), amb una dotació d'1,5 Kg/m2

0,45 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

GA01P-38 u Programa complert de control de qualitat dels materials i la seva posada en obra segons
especificacions
del propi projecte i prèvia redacció d' un programa de control acceptat per la Direcció
Facultativa,
que contingui el corresponent pressupost, i que inclogui els següents apartats:
Moviment de Terres: Límits d' Atterberg, anàlisi granulomètrica, matèria orgànica, proctor
modificat,
inflament de Lambe, C.B.R, Compactació d' esplanada.
Encintats: Determinació de consistència, curat, refrendat i ruptura a compressió.
Rigoles: Absorció d' aigua, Resistència al gel desgel. i a la flexió
Vorades: Resistència al desgast i a la compressió.
Paviment de peces de formigó: Determinació de consistència, curat, refrendat i ruptura a
compressió.
Paviment de calçada: Gruixos, granulometria i descomposició complerta. Assaig Marshall.
El preu que forma aquesta partida, és aproximadament l' 1% del pressupost i es tracta d' una
previsió,
la partida podrà ésser exclosa del pressupost si així es convé i adjudicar-se de forma
separada
d' acord amb els criteris que estableixi la promoció. La partida es certificarà en base a les
factures
presentades conformades per la Direcció Facultativa de les obres.
A liquidar segons factures

7.900,00 €

(SET MIL NOU-CENTS EUROS)

GA02P-39 u Partida alçada per a garantir qualsevol tipus d' imprevist que es pugui presentar durant l'
execució
dels treballs, i que caldrà justificar i aprovar prèviament per la Direcció Facultativa. Es
proposa una
previsió del 1% del PEM.
A justificar

7.900,00 €

(SET MIL NOU-CENTS EUROS)

GAAS0100P-40 u Seguretat i Salut
Segons estudi de se i salut

22.964,90 €

(VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

GBA19110P-41 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

GBA1F110P-42 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

GBA31110P-43 m2 Pintat sobre paviment de marques vials de qualsevol tipus i faixes superficials, amb pintura
reflectora, de doble component, antilliscant, i amb microesferes de vidre, amb doble
component, antilliscant, amb màquina d'accionament manual

16,67 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

GBB1IA20P-44 u Subministrament i col·locació de senyal vertical triangular reflectant de costat L=90cm
normalitzada, incloent els següents treballs: excavació de la cimentació, subministrament i
col·loació de formigó de 20 N/mm2 per a formar un dau de 45x45x60 cm i totes les
operacions i materials necessaris per a deixar-la correcta i completament col·locada.

135,84 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
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GBB1IA50P-45 u Subministrament i col·locació de senyal vertical direccional rectangular no reflectant de
80x40cm normalitzada, incloent els següents treballs: excavació de la cimentació,
subministrament i col·locació de formigó de 20 N/mm2 per a formar un dau de 45x45x60 cm,
subministrament i col·locació de suport vertical i senyal i totes les operacions i materials
necessaris per a deixar-la correcta i completament col·locada.

101,94 €

(CENT UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

GD5JIA02P-46 u Pou embornal. Construcció completa de pou embornal de mides interiors 700x300mm,
incloent els següents treballs: esbrossada, excavació, compactació del fons de la rasa,
formació de solera de formigó HM-15 de 100x60x15 cm, formació de la caixa embornal amb
peces prefabricades de formigó, morter i subministrament i col·locació de marc i reixa de fosa
dúctil de 700x370x40 mm. S'inclou el subministrament i col·locació de tots els materials i la
càrrega i transport a abocador dels productes de rebuig.

233,69 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

GD700010P-47 m3 Sorra per a assentament de canonades. Subministrament i col.locació de sorra per a
formació de llit d'assentament i recobriment de tubs dins de rasa incloent la compactació
manual al 95% del Próctor Modificat.

21,52 €

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

GD71IA11P-48 m Execució completa d'escomesa feta amb tub de PE Ø200mm, per a aigües residuals o per a
aigües pluvials, incloent; esbrossada, excavació de rasa de no menys de 150x60
centímetres, piconat del fons de la rasa, formació de llit de sorra o de sauló garbellat de 10
centímetres d'espessor, subministrament i col.locació de tub estructurat de PE de Ø200mm
de diàmetre nominal de paret estructurada classe SN8, reblert amb formigó HM-15 fins a 15
centímetres per sobre del tub, reblert de la rasa amb sòl «adequat». S'inclou també la part
proporcional de junts elàstics, colzes, canvis de diàmetre i totes les operacions i materials
auxliliars per a executar correctament les connexions. S'inclou també la part proporcional
d'implantació de fita de senyalització permanent en el punt de connexió previst.

44,75 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

GD71IA21P-49 m Execució completa d'escomesa feta amb tub de PE Ø315mm, per a aigües residuals o per a
aigües pluvials, incloent; esbrossada, excavació de rasa de no menys de 150x60
centímetres, piconat del fons de la rasa, formació de llit de sorra o de sauló garbellat de 10
centímetres d'espessor, subministrament i col.locació de tub estructurat de PE de Ø315mm
de diàmetre nominal de paret estructurada classe SN8, reblert amb formigó HM-15 fins a 15
centímetres per sobre del tub, reblert de la rasa amb sòl «adequat». S'inclou també la part
proporcional de junts elàstics, colzes, canvis de diàmetre i totes les operacions i materials
auxliliars per a executar correctament les connexions. S'inclou també la part proporcional
d'implantació de fita de senyalització permanent en el punt de connexió previst.

53,36 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

GD73IA40P-50 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø400 mm de diàmetre nominal de
paret estructurada classe SN8, incloent la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar totes les connexions.

24,12 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

GDACIA08P-51 m Construcció completa de pou de registre Ø100cm, incloent la part proporcional dels següents
treballs: esbrossada; excavació; compactació del fons de l'excavació; execució de solera de
20 cm de formigó de 15 N/mm2; subministrament i col·locació de passamur de PE soldat
prèviament al tub d'entrada; formació de cubeta a mitja canya de PE amb diàmetre igual que
el tub de sortida; formació de base de pou circular amb paret de maó massís de 30 cm
d'espessor i 50 cm d'alçada, arrebossada i lliscada a les cares vistes; col·locació de peces
prefabricades de formigó de Ø100 cm de diàmetre interior; col·locació de con de transició
Ø100-Ø60x60cm secció caixó i col·locació de graons de polipropilè. El preu inclou el
subministrament de tots els materials, el reblert de l'extradós de la fàbrica, la càrrega i
transport a l'abocador dels productes de rebuig i totes les operacions i materials auxiliars per
a deixar completament acabada la unitat d'obra.

418,22 €

(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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GEZZIA10P-52 u Marc i tapa de pluvials. Subministrament i col·locació de marc i tapa de pas útil D70 mm de
fosa dúctil, classe 400 (càrrega rotura 40.000 daN), incloent la inscripció ''PLUVIALS'' o
''SANEJAMENT''

85,54 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

GFB26355P-53 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa tipus PE32, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, 10A de pressió nominal, col.locat al fons de la rasa.

6,44 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

GFB27355P-54 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa tipus PE32, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, 10A de pressió nominal, col.locat al fons de la rasa

7,79 €

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

GFB29355P-55 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa tipus PE32, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, 10A de pressió nominal, col.locat al fons de la rasa

12,60 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

GG12IA50P-56 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta d'assentament elàstic de diàmetre
nominal DN63 i pressió 10 bars model BV-05-47 casa BELGICAST (o similar) incloent
subministrament i instal·lació d'acoblaments amb brida per a qualsevol material; l'allargament
d'1 m amb tub de PE per a accionament des del paviment, i l'arqueta de registre de fosa
dúctil, així com tots els accessoris necessaris per al seu correcte muntatge.

201,01 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB UN CENTIMS)

GG12IA53P-57 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta d'assentament elàstic de diàmetre
nominal DN63 i pressió 10bars model BV-05-47 casa BELGICAST (o similar) incloent
subministrament i instal·lació d'acoblaments amb brida per a qualsevol material; l'allargament
d'1 m amb tub de PE per a accionament des del paviment, i l'arqueta de registre de fosa
dúctil, així com tots els accessoris necessaris per al seu correcte muntatge.

230,58 €

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

GGA5IA05P-58 u Subministrament i instal.lació de ventosa de diàmetre nominal DN63mm, incloent el
subministrament i la completa instal.lació de vàlvula d'aïllament (vàlvula de comporta DN63
tipus BV-05-47 BELGICAST, o similar) i dels elemenst auxiliars: adaptador de tub PE a brida
GGG-50, te de derivació, cargols, femelles, volanderes,...

602,96 €

(SIS-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

GHM11IA8P-59 u Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 8 metres d'alçada segons plànols
de detall, feta de xapa d'acer de 4 mm d'espessor galvanitzada amb base de pletina amb
perns i portella de registre per allotjament de connexions i fusibles, incloent l'execució
completa de cimentació amb dau de formigó HM-15 de 80x80x80 cm amb totes les
operacions corresponents: excavació, encofrat, subministrament i col·locació de perns,
subministrament i col·locació de tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador de tots
els productes de rebuig.

388,12 €

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

GHM1IA18P-60 u Columna cilíndrica de 5m d'alçada. Subministrament i col.locació de columna cilíndrica de 5
metres d'alçada d'acer galvanitzada de diàmetre Ø120mm i 4mm d'espesor model SPA
''Barberà-M'' marca Alex-Llum, o similar. Portarà element reductor de Ø60x100mm anell de
canvi de secció en fundició d'alumini, i porta de registre de 300mm d'alçada, anell de reforç, 4
carteles i junta tòrica mòbil. El material serà d'acer galvanitzar per inmersió de bany calent de
zinc. El preu inclou l'execució de fonamentació amb dau de formigó de Ø0,6x0,7m amb totes
les operacions corresponents: excavació, encofrat, subministrament i col.locació de 4 perns
de 22x700 mm, subministrament i col.locació de tubs de PVC en general o PE, i càrrega i
transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

361,94 €

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

GHN3IA29P-61 u Subministrament i instal·lació de lluminària marca CARANDINI model PRQ-104 (o similar),
amb flux assimètric longitudinal, amb làmpada de VSAP 70 W prevista per a funcionar amb
dos nivells de flux lluminòs.

520,50 €

(CINC-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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GHN3IA44P-62 u Subministrament i instal·lació de lluminària tipus QSA-5 de la casa CARANDINI o similar,
amb làmpada de  VSAP 150 W prevista per a funcionar amb dos nivells de flux lluminòs.

466,69 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

GHTQIA15P-63 u Subministrament i instal·lació de quadre d'enllumenat format per armari d'acer inoxidable
Norma AISI-304 pintat RAL-7032, mides 1410x1260x400 mm previst per a 4 sortides model
ARI-20R amb estabilitzador-reductor de fluxe lluminòs de 22KVA. Incloent cèl·lula
fotoelèctrica per a encesa automàtica i sistema de comandament mitjançant rellotge
astronòmic ORBIS DATA ASTRO així com tots els elements descrits al Plec de Condicions.

10.828,97 €

(DEU MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

GO31IA07P-64 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus RV-0.6/1 KV segons UNE
21029 per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

2,27 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

GO38IA40P-65 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure protegit de 35 mm2 per a posta a
terra, incloent la part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

GOD1IA15P-66 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la soldadura Cadweld i el
recobriment amb sals així com tots els materials i operacions addicionals de connexionat.
Inclou també la part proporcional del subministrament i col·locació de perns, grapes i
fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a deixar completa i correctament
connectada a terra la tanca o element metàl·lic més proper a la piqueta.

15,05 €

(QUINZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

GOEAIA00P-67 u Execució completa d'escomesa elèctrica de baixa tensió l'obra civil i el subministrament i
instal·lació dels metres addicionals de cablejat elèctric per a entrar i sortir de la caixa
d'escomesa de l'abonat segons especificacions de la companyia.

93,06 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

GOEAIA30P-68 u Armari, caixes i aparellatge per a dues escomeses de BT d'habitatge unifamiliar. Execució
completa d'armari per a escomesa elèctrica de dos abonats incloent el subministrament i
col.locació dels següents elements: Armari de formigó prefabricat de dimensions interiors
1790x227x1350 mm per a conjunt de dos escomeses; dues caixes de protecció i mesura
tipus CPM 1-D2 model PN55C/D4-CBL de la casa Himel (o similar); i una caixa de distribució
per a 2 abonats model DSPD-9240/C de la casa Himel (o similar). El preu inclou tots els
treballs de connexió i elements necessaris per a la correcta i completa execucio de tots els
elements descrits. Tot homologat per companyia elèctrica i legalitzat.

1.194,50 €

(MIL  CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

GOW3IA40P-69 u Subministrament i instal.lació d'un trafo de 630kVA. El preu inclou muntatge, connexionat de
bornes a cel.les, i part proporcional de xarxa de terres exterior (neutres trafos i xarxa de
serveis), enllumenat del centre, ponts d'interconnexió M.T. entre sortides cel.la ruptor a trafo
de potència amb cable de 1x150mm2 Al de 18/30kV, cartutxos fussibles, certificats de pas i
contactes, accessoris (banqueta, rótuls, guants, plaques, extintors).

11.147,68 €

(ONZE MIL  CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

GP0DIA02P-70 ml Desmuntatge i enretirada a qualsevol distància de xarxa aèria de telefonia, segons
especificacions de la corresponent companyia, incloent el cablejat i la part proporcional de
fonamentacions, pals (de fusta, acer o formigó) així com de tots els materials existents.
S'inclou el transport a abocador, lloc de reutilització o magatzem autoritzat, inclòs cànon
d'abocament.

6,08 €

(SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

GPHAIA22P-71 u Construcció completa de pericó de 70x70x105 cm per a senyalització per cable complint
totes les especificacions i plànols de detall de la companyia. Feta amb caixa prefabricada de
plàstic d'alta resistència o formigó prefabricada incloent els següents treballs: excavació,
compactació del fons, subministrament i col·locació de tots els materials, transport a
l'abocador de tots els productes sobrants i el reblert de l'extradós dels paraments.

239,74 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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P-1 G0000 u Hidrant Soterrat DN 63. subministre i instal·lació amb pericó i tapa i dos sortides. 986,23 €
Sense descomposició 986,23000 €

P-2 G0002 m2 Repàs i piconatge d'explanada, amb compactació del 95% PM. Inclou anivellament total del
terreny urbanitzat de forma plana i compactada assolint una esplanada del tipus E-1 de
l'instrucció vigent.

1,11 €

Sense descomposició 1,11000 €

P-3 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en tot tipus de terreny
inclòs roca amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat sobre camió de 7t.

9,58 €

Sense descomposició 9,58000 €

P-4 G0005 m Instal·lació en la rasa de prisma de 2 conductes de PVC D 110 mm protegits amb dau de
formigó, subministrats per Telefònica, prèvia signatura del conveni.

11,23 €

Sense descomposició 11,23000 €

P-5 G0006 M Instal·lació en la rasa de prisma de 2 conductes de PVC D 110 mm protegits amb dau de
formigó, subministrats per Telefònica, prèvia signatura del conveni.

9,80 €

Sense descomposició 9,80000 €

P-6 G0007 m3 Rebliment sorra 5mm en llit arronyonat canonada, estesa i comp 31,90 €
Sense descomposició 31,90000 €

P-7 G0008 u Subministrament i col·locació d'estaca de connexió a terra d'acer courejat de 18,3m/m. per
2000 m/m de llargaria amb subjecció i maniguet d'unió

11,80 €

Sense descomposició 11,80000 €

P-8 G0009 u Pericó de 38x38x55cm, amb parets de 15cm de guix de formigó HM-20/P720/l i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

15,17 €

Sense descomposició 15,17000 €

P-9 G0010 U Tapa i marc pericó seccionament 218,77 €
Sense descomposició 218,77000 €

P-10 G0011 m Subministrament i estesa de cable de Coure de 3x95 amb coberta de PVC per a instal·lació
elèctrica de MT. El preu inclou la part proporcional de treballs i materials auxiliars necessaris
per a connexionat de qualsevol tipus i segons les especificacions de la companyia, per a
deixar completa, connectada i en total funcionament, la xarxa.

20,23 €

Sense descomposició 20,23000 €

P-11 G0012 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x70/35 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

16,22 €

Sense descomposició 16,22000 €

P-12 G0013 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x50/25 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

13,90 €

Sense descomposició 13,90000 €

P-13 G0014 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x35/16 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

11,21 €

Sense descomposició 11,21000 €

P-14 G0015 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x16/10 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

9,33 €

Sense descomposició 9,33000 €

P-15 G0016 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x10 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de

8,65 €
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materials i operacions addicionals de connexionat.
Sense descomposició 8,65000 €

P-16 G0017 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x25/16 mm2 tipus RV-0.6/1KV segons UNE
21029 per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

10,89 €

Sense descomposició 10,89000 €

P-17 G219IA09 m2 Enderroc de paviment asfàltic de qualsevol tipus fins a una profunditat de 15 cm, incloent la
part proporcional de pretall amb disc i la càrrega sobre camió i transport a l'abocador de tots
els productes resultants.

3,33 €

Altres conceptes 3,33000 €

P-18 G219IA60 m2 Fressat d'asfalt existent en 1cm de profunditat, inclòs càrrega mecànica o manual sobre
camió i transport a l'abocador aurotirzat dels productes resultants.

0,88 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-19 G21XIA05 m Desmuntatge i enretirada a qualsevol distància de xarxa aèria de baixa tensió, segons
especificacions de la corresponent companyia, incloent tots els materials, maquinària i mà
d'obra necessaris per a la correcta execució dels treballs.

1,61 €

Altres conceptes 1,61000 €

P-20 G2200000 m2 Neteja i esbrossada incloent la preexcavació fins a una profunditat de 15cm i la càrrega
sobre camió i transport a l'abocador o a aplec provisional per a la seva reutilització, de tots
els productes resultants.

0,44 €

Altres conceptes 0,44000 €

P-21 G221IA05 m3 Excavació desmunt en tot terreny excepte roca. Excavació per a formar esplanada o en rasa
de més de 2.50 metres d'amplada, incloent la part proporcional de repàs i piconat del fons de
l'excavació, el reperfilat de cunetes i talussos resultants, la càrrega sobre camió i el transport
a abocador autoritzat o a l'interior de l'obra dels productes resultants. Mesurat sobre perfil.

4,97 €

Altres conceptes 4,97000 €

P-22 G226IA00 m3 Terraplenat amb prèstec. Terraplenat per a caixa de paviment o reblert de rases de més de
2,50 metres d'amplada amb sòl 'adequat' procedent de prèstec. S'inclou el subministrament
del material, el piconat al 95% del Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de
20 centímetres. Mesurat sobre perfil.

7,12 €

B03D5000 m3 Terra adequada 4,45000 €
Altres conceptes 2,67000 €

P-23 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de paviment o reblert de
rases metres d'amplada amb sòl seleccionat de prestec.. S'inclou el subministrament del
material, el piconat al 95% del Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20
centímetres. Mesurat sobre perfil.

43,18 €

Altres conceptes 43,18000 €

P-24 G92100 m3 Subbase de tot-u artificial amb estesa i piconatge al 98% del Próctor Modificat mesurat sobre
perfil.

28,07 €

B037IA05 m3 Tot-u artificial tipus Z-40 18,64000 €
Altres conceptes 9,43000 €

P-25 G921201J m3 Base de tot-u artificial amb estesa i piconatge al 98% del Próctor Modificat mesurat sobre
perfil.

28,07 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 23,89700 €

B0111000 m3 Aigua 0,04750 €
Altres conceptes 4,12550 €

P-26 G931IA05 m3 Subministrament i estesa de tot-u artificial incloent la compactació al 98% del Próctor
Modificat, mesurat sobre perfil.

28,01 €
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B037IA00 m3 Tot-ú artificial tipus Z-25 20,17000 €
Altres conceptes 7,84000 €

P-27 G9680006 m Vorada de 14/17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada. El preu inclou el pretall i l'enderroc del paviment
existent en cas que calgui, l'excavació adicional, la compactació de l'esplanada i la càrrega i
transport a l'abocador dels productes resultants.

19,88 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,12600 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,03980 €

B0D21030 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,78000 €

B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,00189 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14/17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 8,67300 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió 4,71615 €
Altres conceptes 5,54316 €

P-28 G974IA15 m Rigola blanca 20x20. Subministrament de rigola prefabricada de morter de ciment blanc de
20x20cm i 8 cm de gruix i col.locació amb morter sobre llit de formigó. El preu inclou el pretall
i l'enderroc del paviment existent en cas de que calgui, l'excavació, la compactació de
l'esplanada, el subministrament i col.locació de la base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i tots els treballs necessàris per a deixar correcta i
completament execuada la unitat d'obra.

13,54 €

B064IA15 m3 Formigó HM-15/P/40/IIa 3,41750 €

B974IA08 m Rigola blanca 20x20x8 cm 3,97950 €

B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,00090 €
Altres conceptes 6,14210 €

P-29 G981IA05 ml Construcció completa de gual de vianants recte o en corba de 120 cm d'ample, executat amb
peces prefabricades de formigó de 60x40x10 cm tipus ICS (o similar) col·locades sobre llit de
formigó de 20 N/mm2 de 20 cm de gruix i rejuntades amb morter M-80/B; incloent la part
proporcional de peces laterals, l'excavació, la compactació de l'esplanada i la càrrega i
transport a l'abocador dels productes de rebuig.

138,72 €

B981IA05 u Peça central prefabricada de formigó de 57x40x10cm 33,58000 €

B981IA03 u Peça lateral prefabricada de formigó de 57x40x28cm 34,02500 €

B981IA02 u Peça lateral prefabricada de formigó de 60x40x20cm 13,82500 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 13,67000 €

B981IA08 u Peça central prefabricada de formigó de 60x40x10cm 33,58000 €
Altres conceptes 10,04000 €

P-30 G99105 u Construcció completa d'escocell quadrat de 12x1.20 m exterior col·locat sobre llit de formigó;
incloent totes les operacions i material per deixar la unitat d'obra completa i correctament
acabada.

236,30 €

B064IA15 m3 Formigó HM-15/P/40/IIa 76,89375 €

B990IA10 u Vorada fiol per escosell 100 118,68000 €
Altres conceptes 40,72625 €

P-31 G991IA10 u Construcció completa d'escocell quadrat de 1.00x1.00 m exterior amb vorada fiol per escosell
de 91x20x8 cm, col·locat sobre llit de formigó; incloent totes les operacions i material per
deixar la unitat d'obra completa i correctament acabada.

68,73 €

B990IA10 u Vorada fiol per escosell 100 39,56000 €

B064IA15 m3 Formigó HM-15/P/40/IIa 10,25250 €
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Altres conceptes 18,91750 €

P-32 G9E1IA04 m2 Panot gris 20x20x4cm. Construcció completa de vorera de panot gris de 4 ó 9 pastilles de
20x20x4 centímetres incloent una capa de 2cm d'espessor de morter. El preu inclou la part
proporcional de peces de panot per marcar els passos de vianants per a invidents (tipus botó
o ratllat) la neteja de la superfície i totes les operacions i materials per a deixar la unitat
d'obra correcta i completament acabada.

16,93 €

B9E1IA00 u Panot gris de 20x20x4 cm 7,75000 €

B071UA20 m3 Morter de ciment Portland amb 200 Kg/m3 0,89840 €
Altres conceptes 8,28160 €

P-33 G9GAIA50 m3 Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

74,55 €

B060IA20 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 66,00000 €
Altres conceptes 8,55000 €

P-34 G9H1D214 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa AC22 BIN B60/70 S amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració estesa i compactada al 98% de l'assaig
Marshall.

43,36 €

B9H1D210 t Mescla bituminosa en calent de composició semidensa AC22 BIN B60/70 S amb gran 35,00000 €
Altres conceptes 8,36000 €

P-35 G9H1DIA0 t Subministrament i col·locació de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B60/70 D amb
àrid granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall.

49,27 €

B9H1E210 t Mescla bituminosa en calent de composició AC16 surf B60/70 D amb granulat calcari i 43,66000 €
Altres conceptes 5,61000 €

P-36 G9J13R00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb dotació 0.6 kg/m2 0,41 €

B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,30000 €
Altres conceptes 0,11000 €

P-37 G9J1IA20 m2 Subministrament i col·locació de reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica, tipus
ECL (lenta), amb una dotació d'1,5 Kg/m2

0,45 €

B0552620 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECL-1 0,42660 €
Altres conceptes 0,02340 €

P-38 GA01 u Programa complert de control de qualitat dels materials i la seva posada en obra segons
especificacions
del propi projecte i prèvia redacció d' un programa de control acceptat per la Direcció
Facultativa,
que contingui el corresponent pressupost, i que inclogui els següents apartats:
Moviment de Terres: Límits d' Atterberg, anàlisi granulomètrica, matèria orgànica, proctor
modificat,
inflament de Lambe, C.B.R, Compactació d' esplanada.
Encintats: Determinació de consistència, curat, refrendat i ruptura a compressió.
Rigoles: Absorció d' aigua, Resistència al gel desgel. i a la flexió
Vorades: Resistència al desgast i a la compressió.
Paviment de peces de formigó: Determinació de consistència, curat, refrendat i ruptura a
compressió.
Paviment de calçada: Gruixos, granulometria i descomposició complerta. Assaig Marshall.
El preu que forma aquesta partida, és aproximadament l' 1% del pressupost i es tracta d' una
previsió,
la partida podrà ésser exclosa del pressupost si així es convé i adjudicar-se de forma
separada
d' acord amb els criteris que estableixi la promoció. La partida es certificarà en base a les
factures
presentades conformades per la Direcció Facultativa de les obres.
A liquidar segons factures

7.900,00 €
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Sense descomposició 7.900,00000 €

P-39 GA02 u Partida alçada per a garantir qualsevol tipus d' imprevist que es pugui presentar durant l'
execució
dels treballs, i que caldrà justificar i aprovar prèviament per la Direcció Facultativa. Es
proposa una
previsió del 1% del PEM.
A justificar

7.900,00 €

Sense descomposició 7.900,00000 €

P-40 GAAS0100 u Seguretat i Salut
Segons estudi de se i salut

22.964,90 €

Sense descomposició 22.964,90000 €

P-41 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina

1,11 €

B8ZB1000 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, amb doble component, antilliscant 0,23625 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,04641 €
Altres conceptes 0,82734 €

P-42 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

1,25 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,13566 €

B8ZB1000 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, amb doble component, antilliscant 0,70875 €
Altres conceptes 0,40559 €

P-43 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de marques vials de qualsevol tipus i faixes superficials, amb pintura
reflectora, de doble component, antilliscant, i amb microesferes de vidre, amb doble
component, antilliscant, amb màquina d'accionament manual

16,67 €

B8ZB1000 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, amb doble component, antilliscant 4,72500 €

BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,89250 €
Altres conceptes 11,05250 €

P-44 GBB1IA20 u Subministrament i col·locació de senyal vertical triangular reflectant de costat L=90cm
normalitzada, incloent els següents treballs: excavació de la cimentació, subministrament i
col·loació de formigó de 20 N/mm2 per a formar un dau de 45x45x60 cm i totes les
operacions i materials necessaris per a deixar-la correcta i completament col·locada.

135,84 €

BBM11101 u Placa triangular, de 90 cm amb pintura reflectora 45,21000 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 8,33870 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 30,48000 €
Altres conceptes 51,81130 €

P-45 GBB1IA50 u Subministrament i col·locació de senyal vertical direccional rectangular no reflectant de
80x40cm normalitzada, incloent els següents treballs: excavació de la cimentació,
subministrament i col·locació de formigó de 20 N/mm2 per a formar un dau de 45x45x60 cm,
subministrament i col·locació de suport vertical i senyal i totes les operacions i materials
necessaris per a deixar-la correcta i completament col·locada.

101,94 €

BBM1IA05 u Panell reflector direccional de 80x40cm amb revestiment reflectant HI nivell 2 51,12000 €
Altres conceptes 50,82000 €

P-46 GD5JIA02 u Pou embornal. Construcció completa de pou embornal de mides interiors 700x300mm,
incloent els següents treballs: esbrossada, excavació, compactació del fons de la rasa,
formació de solera de formigó HM-15 de 100x60x15 cm, formació de la caixa embornal amb
peces prefabricades de formigó, morter i subministrament i col·locació de marc i reixa de fosa
dúctil de 700x370x40 mm. S'inclou el subministrament i col·locació de tots els materials i la
càrrega i transport a abocador dels productes de rebuig.

233,69 €
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BDD1IA60 u Base per a pou de caiguda de 700x300x550 58,95000 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 13,67000 €

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 8,10000 €

B071UA25 m3 Morter de ciment Portland amb 250 Kg/m3 2,88540 €

BDDZIA11 u Marc i reixa de fosa dúctil de 720x320x50 mm 83,17000 €
Altres conceptes 66,91460 €

P-47 GD700010 m3 Sorra per a assentament de canonades. Subministrament i col.locació de sorra per a
formació de llit d'assentament i recobriment de tubs dins de rasa incloent la compactació
manual al 95% del Próctor Modificat.

21,52 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 14,45000 €
Altres conceptes 7,07000 €

P-48 GD71IA11 m Execució completa d'escomesa feta amb tub de PE Ø200mm, per a aigües residuals o per a
aigües pluvials, incloent; esbrossada, excavació de rasa de no menys de 150x60
centímetres, piconat del fons de la rasa, formació de llit de sorra o de sauló garbellat de 10
centímetres d'espessor, subministrament i col.locació de tub estructurat de PE de Ø200mm
de diàmetre nominal de paret estructurada classe SN8, reblert amb formigó HM-15 fins a 15
centímetres per sobre del tub, reblert de la rasa amb sòl «adequat». S'inclou també la part
proporcional de junts elàstics, colzes, canvis de diàmetre i totes les operacions i materials
auxliliars per a executar correctament les connexions. S'inclou també la part proporcional
d'implantació de fita de senyalització permanent en el punt de connexió previst.

44,75 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 23,92250 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,80850 €

BFB51005 m Tub estructurat de polietilè de Ø200mm, classe SN4 4,00000 €
Altres conceptes 16,01900 €

P-49 GD71IA21 m Execució completa d'escomesa feta amb tub de PE Ø315mm, per a aigües residuals o per a
aigües pluvials, incloent; esbrossada, excavació de rasa de no menys de 150x60
centímetres, piconat del fons de la rasa, formació de llit de sorra o de sauló garbellat de 10
centímetres d'espessor, subministrament i col.locació de tub estructurat de PE de Ø315mm
de diàmetre nominal de paret estructurada classe SN8, reblert amb formigó HM-15 fins a 15
centímetres per sobre del tub, reblert de la rasa amb sòl «adequat». S'inclou també la part
proporcional de junts elàstics, colzes, canvis de diàmetre i totes les operacions i materials
auxliliars per a executar correctament les connexions. S'inclou també la part proporcional
d'implantació de fita de senyalització permanent en el punt de connexió previst.

53,36 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 23,92250 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm 0,80850 €

BFB51010 m Tub estructurat de polietilè de Ø315 mm, classe SN4. 7,89000 €
Altres conceptes 20,73900 €

P-50 GD73IA40 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø400 mm de diàmetre nominal de
paret estructurada classe SN8, incloent la part proporcional de junts de goma i la part
proporcional de materials i operacions per a executar totes les connexions.

24,12 €

BFB51040 m Tub estructurat de polietilè de Ø400 mm, classe SN4. 12,18000 €
Altres conceptes 11,94000 €

P-51 GDACIA08 m Construcció completa de pou de registre Ø100cm, incloent la part proporcional dels següents
treballs: esbrossada; excavació; compactació del fons de l'excavació; execució de solera de
20 cm de formigó de 15 N/mm2; subministrament i col·locació de passamur de PE soldat
prèviament al tub d'entrada; formació de cubeta a mitja canya de PE amb diàmetre igual que
el tub de sortida; formació de base de pou circular amb paret de maó massís de 30 cm
d'espessor i 50 cm d'alçada, arrebossada i lliscada a les cares vistes; col·locació de peces
prefabricades de formigó de Ø100 cm de diàmetre interior; col·locació de con de transició
Ø100-Ø60x60cm secció caixó i col·locació de graons de polipropilè. El preu inclou el
subministrament de tots els materials, el reblert de l'extradós de la fàbrica, la càrrega i
transport a l'abocador dels productes de rebuig i totes les operacions i materials auxiliars per

418,22 €
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a deixar completament acabada la unitat d'obra.

BFBPIA50 u Passamurs de PE de Ø500 mm de diàmetre 59,58800 €

BFBPIA40 u Passamurs de PE de Ø400 mm de diàmetre. 33,53200 €

BDDZUIA0 u Graó de polipropilè. 36,04000 €

BDD1IA10 u Anell per a pou de registre de Ø1000x500 mm. 10,38200 €

BDD1IA00 u Con per a pou de registre de D1000xD600x600 mm. 65,59000 €

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 15,07950 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 27,47670 €

BFBPIA63 u Passamurs de PE de Ø630 mm de diàmetre 37,67800 €

B071UA25 m3 Morter de ciment Portland amb 250 Kg/m3 3,09150 €
Altres conceptes 129,76230 €

P-52 GEZZIA10 u Marc i tapa de pluvials. Subministrament i col·locació de marc i tapa de pas útil D70 mm de
fosa dúctil, classe 400 (càrrega rotura 40.000 daN), incloent la inscripció ''PLUVIALS'' o
''SANEJAMENT''

85,54 €

BDKZIA03 u Marc i tapa de fosa dúctil classe D-400. Tapa de fosa dúctil de pas útil Ø600 mm, mar 62,23700 €

B071UA20 m3 Morter de ciment Portland amb 200 Kg/m3 2,24600 €
Altres conceptes 21,05700 €

P-53 GFB26355 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa tipus PE32, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, 10A de pressió nominal, col.locat al fons de la rasa.

6,44 €

BFB2IA03 m Canonada PE de baixa densitat PE32 Ø32mm PN10 1,34640 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal ext 0,96000 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,06000 €
Altres conceptes 4,07360 €

P-54 GFB27355 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa tipus PE32, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, 10A de pressió nominal, col.locat al fons de la rasa

7,79 €

BFB2IA04 m Canonada PE de baixa densitat PE32 Ø40mm PN10 2,10120 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal ext 1,48800 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,09000 €
Altres conceptes 4,11080 €

P-55 GFB29355 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa tipus PE32, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, 10A de pressió nominal, col.locat al fons de la rasa

12,60 €

BFB2IA10 m Canonada PE de baixa densitat PE32  Ø63mm PN10 5,04000 €

BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal ext 3,09900 €

BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,21000 €
Altres conceptes 4,25100 €

P-56 GG12IA50 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta d'assentament elàstic de diàmetre
nominal DN63 i pressió 10 bars model BV-05-47 casa BELGICAST (o similar) incloent
subministrament i instal·lació d'acoblaments amb brida per a qualsevol material; l'allargament
d'1 m amb tub de PE per a accionament des del paviment, i l'arqueta de registre de fosa
dúctil, així com tots els accessoris necessaris per al seu correcte muntatge.

201,01 €

BNCAP050 u Trampilló de fosa dúctil 18,71000 €

BN15IA05 u Allargadora telescòpica de 1,2m a 2m, per a vàlvula DN50 amb protecció de PE 49,42000 €

BN12IA05 u Vàlvula comporta d'assentament elàstic DN50mm i PN10/16 84,84000 €
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Altres conceptes 48,04000 €

P-57 GG12IA53 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta d'assentament elàstic de diàmetre
nominal DN63 i pressió 10bars model BV-05-47 casa BELGICAST (o similar) incloent
subministrament i instal·lació d'acoblaments amb brida per a qualsevol material; l'allargament
d'1 m amb tub de PE per a accionament des del paviment, i l'arqueta de registre de fosa
dúctil, així com tots els accessoris necessaris per al seu correcte muntatge.

230,58 €

BNCAP050 u Trampilló de fosa dúctil 18,71000 €

BN15IA07 u Allargadora telescòpica de 1,2m a 2m, per a vàlvula DN80 amb protecció de PE 49,42000 €

BN12IA07 u Vàlvula comporta DN80 d'assentament elàstic PN10/16 113,55000 €
Altres conceptes 48,90000 €

P-58 GGA5IA05 u Subministrament i instal.lació de ventosa de diàmetre nominal DN63mm, incloent el
subministrament i la completa instal.lació de vàlvula d'aïllament (vàlvula de comporta DN63
tipus BV-05-47 BELGICAST, o similar) i dels elemenst auxiliars: adaptador de tub PE a brida
GGG-50, te de derivació, cargols, femelles, volanderes,...

602,96 €

BNAVIA05 u Ventosa DN50 trifuncional de doble cos, PN16 462,24000 €

BN13IA05 u Volant per a vàlvula de comporta DN50 5,34000 €

BN12IA05 u Vàlvula comporta d'assentament elàstic DN50mm i PN10/16 84,84000 €
Altres conceptes 50,54000 €

P-59 GHM11IA8 u Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 8 metres d'alçada segons plànols
de detall, feta de xapa d'acer de 4 mm d'espessor galvanitzada amb base de pletina amb
perns i portella de registre per allotjament de connexions i fusibles, incloent l'execució
completa de cimentació amb dau de formigó HM-15 de 80x80x80 cm amb totes les
operacions corresponents: excavació, encofrat, subministrament i col·locació de perns,
subministrament i col·locació de tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador de tots
els productes de rebuig.

388,12 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 15,44710 €

BG221K20 m Tub flexible corrugat de PE de 90 mm de diàmetre nominal, classe SN4 1,78000 €

BHM11IA8 u Columna de 8 metres d'alçada d'acer galvanitzada 321,38000 €
Altres conceptes 49,51290 €

P-60 GHM1IA18 u Columna cilíndrica de 5m d'alçada. Subministrament i col.locació de columna cilíndrica de 5
metres d'alçada d'acer galvanitzada de diàmetre Ø120mm i 4mm d'espesor model SPA
''Barberà-M'' marca Alex-Llum, o similar. Portarà element reductor de Ø60x100mm anell de
canvi de secció en fundició d'alumini, i porta de registre de 300mm d'alçada, anell de reforç, 4
carteles i junta tòrica mòbil. El material serà d'acer galvanitzar per inmersió de bany calent de
zinc. El preu inclou l'execució de fonamentació amb dau de formigó de Ø0,6x0,7m amb totes
les operacions corresponents: excavació, encofrat, subministrament i col.locació de 4 perns
de 22x700 mm, subministrament i col.locació de tubs de PVC en general o PE, i càrrega i
transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

361,94 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 23,92250 €

BG221K20 m Tub flexible corrugat de PE de 90 mm de diàmetre nominal, classe SN4 1,78000 €

BHM1IA91 u Columna cilíndrica de 5 m d'altura 277,85000 €
Altres conceptes 58,38750 €

P-61 GHN3IA29 u Subministrament i instal·lació de lluminària marca CARANDINI model PRQ-104 (o similar),
amb flux assimètric longitudinal, amb làmpada de VSAP 70 W prevista per a funcionar amb
dos nivells de flux lluminòs.

520,50 €

BHN4IA29 U Lluminària PRQ-104 501,24000 €
Altres conceptes 19,26000 €

P-62 GHN3IA44 u Subministrament i instal·lació de lluminària tipus QSA-5 de la casa CARANDINI o similar,
amb làmpada de  VSAP 150 W prevista per a funcionar amb dos nivells de flux lluminòs.

466,69 €
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BHN3IA26 u Lluminaria asimètrica tipus QSA casa CARANDINI VSAP 150W-2N 449,00000 €
Altres conceptes 17,69000 €

P-63 GHTQIA15 u Subministrament i instal·lació de quadre d'enllumenat format per armari d'acer inoxidable
Norma AISI-304 pintat RAL-7032, mides 1410x1260x400 mm previst per a 4 sortides model
ARI-20R amb estabilitzador-reductor de fluxe lluminòs de 22KVA. Incloent cèl·lula
fotoelèctrica per a encesa automàtica i sistema de comandament mitjançant rellotge
astronòmic ORBIS DATA ASTRO així com tots els elements descrits al Plec de Condicions.

10.828,97 €

BHTQIA50 u Sistema de control i comandament URBILUX via radio 2.559,35000 €

BHTQIA10 u Quadre ARI-20R 4S amb reductor de fluxe de 22KVA 7.938,55000 €
Altres conceptes 331,07000 €

P-64 GO31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus RV-0.6/1 KV segons UNE
21029 per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

2,27 €

BG31IA10 m Cable de coure 4*6 mm2 RV-0.6/1 KV. 1,72000 €
Altres conceptes 0,55000 €

P-65 GO38IA40 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure protegit de 35 mm2 per a posta a
terra, incloent la part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

2,37 €

BG31IA40 m Cable de coure protegit de 35 mm2 2,11000 €
Altres conceptes 0,26000 €

P-66 GOD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la soldadura Cadweld i el
recobriment amb sals així com tots els materials i operacions addicionals de connexionat.
Inclou també la part proporcional del subministrament i col·locació de perns, grapes i
fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a deixar completa i correctament
connectada a terra la tanca o element metàl·lic més proper a la piqueta.

15,05 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,16000 €

BGD1IA00 u Piqueta d'1,5 metre de longitud 10,61000 €
Altres conceptes 3,28000 €

P-67 GOEAIA00 u Execució completa d'escomesa elèctrica de baixa tensió l'obra civil i el subministrament i
instal·lació dels metres addicionals de cablejat elèctric per a entrar i sortir de la caixa
d'escomesa de l'abonat segons especificacions de la companyia.

93,06 €

BG39EP05 m Conductor d'alumini 3(1x240)+1x150 per a BT 60,51000 €
Altres conceptes 32,55000 €

P-68 GOEAIA30 u Armari, caixes i aparellatge per a dues escomeses de BT d'habitatge unifamiliar. Execució
completa d'armari per a escomesa elèctrica de dos abonats incloent el subministrament i
col.locació dels següents elements: Armari de formigó prefabricat de dimensions interiors
1790x227x1350 mm per a conjunt de dos escomeses; dues caixes de protecció i mesura
tipus CPM 1-D2 model PN55C/D4-CBL de la casa Himel (o similar); i una caixa de distribució
per a 2 abonats model DSPD-9240/C de la casa Himel (o similar). El preu inclou tots els
treballs de connexió i elements necessaris per a la correcta i completa execucio de tots els
elements descrits. Tot homologat per companyia elèctrica i legalitzat.

1.194,50 €

BG9IA10 u Armari de formigó prefabricat de dimensions 1790x227x1350 mm per a allotjament de 500,14000 €

BG39EP05 m Conductor d'alumini 3(1x240)+1x150 per a BT 20,17000 €

BG1B2710 u Armari de poliester prensat per equip de mesura de la marca HIMEL model PN-34 C/D 194,60000 €

BG1B2605 u Armari de distribució per escomesa elèctrica de la marca HIMEL model DSPD-9240/C 377,34000 €
Altres conceptes 102,25000 €

P-69 GOW3IA40 u Subministrament i instal.lació d'un trafo de 630kVA. El preu inclou muntatge, connexionat de
bornes a cel.les, i part proporcional de xarxa de terres exterior (neutres trafos i xarxa de
serveis), enllumenat del centre, ponts d'interconnexió M.T. entre sortides cel.la ruptor a trafo
de potència amb cable de 1x150mm2 Al de 18/30kV, cartutxos fussibles, certificats de pas i
contactes, accessoris (banqueta, rótuls, guants, plaques, extintors).

11.147,68 €
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BGU4IA12 u Trafo de 630 kVA 10.780,68000 €
Altres conceptes 367,00000 €

P-70 GP0DIA02 ml Desmuntatge i enretirada a qualsevol distància de xarxa aèria de telefonia, segons
especificacions de la corresponent companyia, incloent el cablejat i la part proporcional de
fonamentacions, pals (de fusta, acer o formigó) així com de tots els materials existents.
S'inclou el transport a abocador, lloc de reutilització o magatzem autoritzat, inclòs cànon
d'abocament.

6,08 €

Altres conceptes 6,08000 €

P-71 GPHAIA22 u Construcció completa de pericó de 70x70x105 cm per a senyalització per cable complint
totes les especificacions i plànols de detall de la companyia. Feta amb caixa prefabricada de
plàstic d'alta resistència o formigó prefabricada incloent els següents treballs: excavació,
compactació del fons, subministrament i col·locació de tots els materials, transport a
l'abocador de tots els productes sobrants i el reblert de l'extradós dels paraments.

239,74 €

BDKAIA20 u Pericó prefabricat de formigó 70x70x105cm 166,72000 €
Altres conceptes 73,02000 €

P-73 GQFBIA22 u Subministrament i col·locació de cub model SOCRATES de la casa ''Escofet'' (o similar), de
color gris amb acabat pulit i hidrofugat de 60 cm de longitud, 60 cm d'ample, 45 cm d'altura i
375 kg de pes.

264,04 €

BS13IA22 ut Cub SOCRATES 244,51000 €
Altres conceptes 19,53000 €

P-74 GQFPIA06 u Subministrament i col·locació de paperera trabucable de Ø37 cm de circumferència, d'acer
inoxidable, amb la base perforada, la vora arrodonida i els suports fets amb tub de Ø40 mm,
ancorada amb dos daus de formigó HM-15 de 30x30x30 cm. Incloent l'excavació i la càrrega
i transport a l'abocador dels productes de rebuig.

192,75 €

BS213IA11 u Paperera trabucable de 37cm de diàmetre d'acer inoxidable 155,60000 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 6,15150 €
Altres conceptes 30,99850 €

P-75 GR01IA16 ut Subministrament de Betula pendula de 18-20 cm de perímetre de tronc a 1m d'alçada del
terra. Fletxat i amb pa de terra i tela metàlica amb aportació de terra vegetal adobada.

144,48 €

Sense descomposició 144,48000 €

P-76 GR01IA50 ut Subministrament de Pyrus caleryana de 20-25 cm de perímetre de tronc a 1m d'alcada del
terra. Fletxat i amb pa de terra i tela metàlica amb aportació de terra vegetal adobada.

237,39 €

Sense descomposició 237,39000 €

P-77 GRF5IA03 u Subministrament i instal.lació d'electrovàlvula de 1'' a rosca model 2400MT de la marca
Richdell (o similar), per a un cabal de 5m3/h i una pèrdua de càrrega màxima de 0.18bar,
instal.lada dins pericó de 40x40cm amb tapa de fosa, amb cos bypass de CU-32 i tres claus
de pas.

60,20 €

BJRVIA03 u Electrovàlvula d'1'' a rosca model 2400 MT de la marca Richdell 30,82000 €
Altres conceptes 29,38000 €

P-78 GRF5Z006 u Subministrament i col·locació de vàlvula d'esfera manual roscada, per a tub de polietile de 40
mm de diametre nominal, de 10 bar de PN, muntada en pericó de registre soterrada.

73,36 €

Sense descomposició 73,36000 €

P-79 GRF5Z008 u Anella d'1,00 m de diametre de reg per degoteig amb tub de polietile de 4 bar de 16 mm de
diametre amb goters interlinia cada 50 cm integrats dins del tub i autocompensats, amb

9,10 €
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proteccio de tub de pvc corrugat drenant de 80 mm de diametre, inclos la connexio a la xarxa
primaria

Sense descomposició 9,10000 €

P-80 GRF6IA05 u Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua model R4065 tipus hèlix Wolmann
horitzontal per a reg de 63mm, cabal 65m3/h, i ramal d'escomesa de 63 mm. El preu inclou
l'execució completa de l'escomesa per a ús de reg amb comptador, collaret de derivació per
canonada de distribució d'aigua potable, canonada de PE de 63 mm, accessoris de llautó.
També està inclòs la connexió a la xarxa del servei i muntatge de l'escomesa, el
subministrament de la tapa de registre, els drets de contractació del comptador de reg i les
fitxes i administració de la contractació del reg. S'inclou preequip per a muntatge i
subministrament i instal·lació d'un emisor d'impulsos de baixa freqüència tipus reed. Tot
homologat segons normes C.E.E. classe B incloent verificació primitiva preventiva.

879,33 €

Sense descomposició 879,33000 €

P-81 GTP1IA08 m Subministrament i col.locació de tanca metàl.lica d'enreixat de simple torsió de forma
romboidal de 2.5m d'alçada, fabricat amb filferro de 50kg/mm2 de resistència, galvanitzat de
diàmetre 2.2mm i amples de malla de 40 a 50mm. El preu inclou la part proporcional de
muntants d'acer galvanitzat i diàmetre 50mm de: subjecció intermèdia que es col.locaran
cada 3m, muntants de tensió cada 30m, muntants de cantonada, incloent perns, ancoratges i
tots els elements necessaris per a una correcta construcció. S'inclou també la part
proporcional de fonamentació de cadascun dels muntants amb dau de formigó de 40x40 cm.

38,33 €

B6A1IA03 m2 Tanca metàl.lica galvanitzada de simple torsió inclòs suports 28,65200 €
Altres conceptes 9,67800 €
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Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 01 DEMOLICIONS

1 G219IA09 m2 Enderroc de paviment asfàltic de qualsevol tipus fins a una profunditat
de 15 cm, incloent la part proporcional de pretall amb disc i la càrrega
sobre camió i transport a l'abocador de tots els productes resultants.
(P - 17)

3,33 3.559,000 11.851,47

2 G219IA60 m2 Fressat d'asfalt existent en 1cm de profunditat, inclòs càrrega
mecànica o manual sobre camió i transport a l'abocador aurotirzat dels
productes resultants. (P - 18)

0,88 147,000 129,36

3 G21XIA05 m Desmuntatge i enretirada a qualsevol distància de xarxa aèria de baixa
tensió, segons especificacions de la corresponent companyia, incloent
tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a la correcta
execució dels treballs. (P - 19)

1,61 243,000 391,23

4 GP0DIA02 ml Desmuntatge i enretirada a qualsevol distància de xarxa aèria de
telefonia, segons especificacions de la corresponent companyia,
incloent el cablejat i la part proporcional de fonamentacions, pals (de
fusta, acer o formigó) així com de tots els materials existents. S'inclou
el transport a abocador, lloc de reutilització o magatzem autoritzat,
inclòs cànon d'abocament. (P - 70)

6,08 206,000 1.252,48

TOTAL Titol 3 01.01.01 13.624,54

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G2200000 m2 Neteja i esbrossada incloent la preexcavació fins a una profunditat de
15cm i la càrrega sobre camió i transport a l'abocador o a aplec
provisional per a la seva reutilització, de tots els productes resultants.
(P - 20)

0,44 8.091,000 3.560,04

2 G221IA05 m3 Excavació desmunt en tot terreny excepte roca. Excavació per a
formar esplanada o en rasa de més de 2.50 metres d'amplada,
incloent la part proporcional de repàs i piconat del fons de l'excavació,
el reperfilat de cunetes i talussos resultants, la càrrega sobre camió i el
transport a abocador autoritzat o a l'interior de l'obra dels productes
resultants. Mesurat sobre perfil. (P - 21)

4,97 2.199,000 10.929,03

3 G226IA00 m3 Terraplenat amb prèstec. Terraplenat per a caixa de paviment o reblert
de rases de més de 2,50 metres d'amplada amb sòl 'adequat'
procedent de prèstec. S'inclou el subministrament del material, el
piconat al 95% del Próctor Modificat i les operacions d'estesa per
tongades de 20 centímetres. Mesurat sobre perfil. (P - 22)

7,12 16.651,000 118.555,12

TOTAL Titol 3 01.01.02 133.044,19

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 02 SANEJAMENT I CLAVEGUERAM

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en
tot tipus de terreny inclòs roca amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat sobre camió de 7t. (P - 3)

9,58 1.031,200 9.878,90

2 GD700010 m3 Sorra per a assentament de canonades. Subministrament i col.locació
de sorra per a formació de llit d'assentament i recobriment de tubs dins

21,52 240,450 5.174,48

euros
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de rasa incloent la compactació manual al 95% del Próctor Modificat.
(P - 47)

3 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de
paviment o reblert de rases metres d'amplada amb sòl seleccionat de
prestec.. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20
centímetres. Mesurat sobre perfil. (P - 23)

43,18 619,000 26.728,42

TOTAL Titol 3 01.02.01 41.781,80

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 02 SANEJAMENT I CLAVEGUERAM

Titol 3 02 CLAVEGUERAM

1 GD73IA40 ml Subministrament i col·locació en rasa de tub de PE de Ø400 mm de
diàmetre nominal de paret estructurada classe SN8, incloent la part
proporcional de junts de goma i la part proporcional de materials i
operacions per a executar totes les connexions. (P - 50)

24,12 662,000 15.967,44

2 GDACIA08 m Construcció completa de pou de registre Ø100cm, incloent la part
proporcional dels següents treballs: esbrossada; excavació;
compactació del fons de l'excavació; execució de solera de 20 cm de
formigó de 15 N/mm2; subministrament i col·locació de passamur de
PE soldat prèviament al tub d'entrada; formació de cubeta a mitja
canya de PE amb diàmetre igual que el tub de sortida; formació de
base de pou circular amb paret de maó massís de 30 cm d'espessor i
50 cm d'alçada, arrebossada i lliscada a les cares vistes; col·locació
de peces prefabricades de formigó de Ø100 cm de diàmetre interior;
col·locació de con de transició Ø100-Ø60x60cm secció caixó i
col·locació de graons de polipropilè. El preu inclou el subministrament
de tots els materials, el reblert de l'extradós de la fàbrica, la càrrega i
transport a l'abocador dels productes de rebuig i totes les operacions i
materials auxiliars per a deixar completament acabada la unitat d'obra.
(P - 51)

418,22 21,000 8.782,62

3 GEZZIA10 u Marc i tapa de pluvials. Subministrament i col·locació de marc i tapa
de pas útil D70 mm de fosa dúctil, classe 400 (càrrega rotura 40.000
daN), incloent la inscripció ''PLUVIALS'' o ''SANEJAMENT'' (P - 52)

85,54 21,000 1.796,34

4 GD5JIA02 u Pou embornal. Construcció completa de pou embornal de mides
interiors 700x300mm, incloent els següents treballs: esbrossada,
excavació, compactació del fons de la rasa, formació de solera de
formigó HM-15 de 100x60x15 cm, formació de la caixa embornal amb
peces prefabricades de formigó, morter i subministrament i col·locació
de marc i reixa de fosa dúctil de 700x370x40 mm. S'inclou el
subministrament i col·locació de tots els materials i la càrrega i
transport a abocador dels productes de rebuig. (P - 46)

233,69 20,000 4.673,80

5 GD71IA11 m Execució completa d'escomesa feta amb tub de PE Ø200mm, per a
aigües residuals o per a aigües pluvials, incloent; esbrossada,
excavació de rasa de no menys de 150x60 centímetres, piconat del
fons de la rasa, formació de llit de sorra o de sauló garbellat de 10
centímetres d'espessor, subministrament i col.locació de tub
estructurat de PE de Ø200mm de diàmetre nominal de paret
estructurada classe SN8, reblert amb formigó HM-15 fins a 15
centímetres per sobre del tub, reblert de la rasa amb sòl «adequat».
S'inclou també la part proporcional de junts elàstics, colzes, canvis de
diàmetre i totes les operacions i materials auxliliars per a executar
correctament les connexions. S'inclou també la part proporcional
d'implantació de fita de senyalització permanent en el punt de
connexió previst. (P - 48)

44,75 120,000 5.370,00

6 GD71IA21 m Execució completa d'escomesa feta amb tub de PE Ø315mm, per a
aigües residuals o per a aigües pluvials, incloent; esbrossada,
excavació de rasa de no menys de 150x60 centímetres, piconat del
fons de la rasa, formació de llit de sorra o de sauló garbellat de 10
centímetres d'espessor, subministrament i col.locació de tub
estructurat de PE de Ø315mm de diàmetre nominal de paret

53,36 240,000 12.806,40

euros
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estructurada classe SN8, reblert amb formigó HM-15 fins a 15
centímetres per sobre del tub, reblert de la rasa amb sòl «adequat».
S'inclou també la part proporcional de junts elàstics, colzes, canvis de
diàmetre i totes les operacions i materials auxliliars per a executar
correctament les connexions. S'inclou també la part proporcional
d'implantació de fita de senyalització permanent en el punt de
connexió previst. (P - 49)

TOTAL Titol 3 01.02.02 49.396,60

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 03 PAVIMENTACIÓ

Titol 3 01 VORADES I VORERES

1 G0002 m2 Repàs i piconatge d'explanada, amb compactació del 95% PM. Inclou
anivellament total del terreny urbanitzat de forma plana i compactada
assolint una esplanada del tipus E-1 de l'instrucció vigent. (P - 2)

1,11 3.915,000 4.345,65

2 G99105 u Construcció completa d'escocell quadrat de 12x1.20 m exterior
col·locat sobre llit de formigó; incloent totes les operacions i material
per deixar la unitat d'obra completa i correctament acabada. (P - 30)

236,30 1,000 236,30

3 G931IA05 m3 Subministrament i estesa de tot-u artificial incloent la compactació al
98% del Próctor Modificat, mesurat sobre perfil. (P - 26)

28,01 783,000 21.931,83

4 G9GAIA50 m3 Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 33)

74,55 587,250 43.779,49

5 G974IA15 m Rigola blanca 20x20. Subministrament de rigola prefabricada de
morter de ciment blanc de 20x20cm i 8 cm de gruix i col.locació amb
morter sobre llit de formigó. El preu inclou el pretall i l'enderroc del
paviment existent en cas de que calgui, l'excavació, la compactació de
l'esplanada, el subministrament i col.locació de la base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió i tots els
treballs necessàris per a deixar correcta i completament execuada la
unitat d'obra. (P - 28)

13,54 1.353,000 18.319,62

6 G9E1IA04 m2 Panot gris 20x20x4cm. Construcció completa de vorera de panot gris
de 4 ó 9 pastilles de 20x20x4 centímetres incloent una capa de 2cm
d'espessor de morter. El preu inclou la part proporcional de peces de
panot per marcar els passos de vianants per a invidents (tipus botó o
ratllat) la neteja de la superfície i totes les operacions i materials per a
deixar la unitat d'obra correcta i completament acabada. (P - 32)

16,93 3.915,000 66.280,95

7 G981IA05 ml Construcció completa de gual de vianants recte o en corba de 120 cm
d'ample, executat amb peces prefabricades de formigó de 60x40x10
cm tipus ICS (o similar) col·locades sobre llit de formigó de 20 N/mm2
de 20 cm de gruix i rejuntades amb morter M-80/B; incloent la part
proporcional de peces laterals, l'excavació, la compactació de
l'esplanada i la càrrega i transport a l'abocador dels productes de
rebuig. (P - 29)

138,72 56,000 7.768,32

8 G9680006 m Vorada de 14/17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada. El preu inclou el pretall i l'enderroc del paviment
existent en cas que calgui, l'excavació adicional, la compactació de
l'esplanada i la càrrega i transport a l'abocador dels productes
resultants. (P - 27)

19,88 1.308,000 26.003,04

9 G991IA10 u Construcció completa d'escocell quadrat de 1.00x1.00 m exterior amb
vorada fiol per escosell de 91x20x8 cm, col·locat sobre llit de formigó;
incloent totes les operacions i material per deixar la unitat d'obra
completa i correctament acabada. (P - 31)

68,73 29,000 1.993,17

TOTAL Titol 3 01.03.01 190.658,37

euros
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Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 03 PAVIMENTACIÓ

Titol 3 02 PAVIMENTACIÓ CALÇADES

1 G0002 m2 Repàs i piconatge d'explanada, amb compactació del 95% PM. Inclou
anivellament total del terreny urbanitzat de forma plana i compactada
assolint una esplanada del tipus E-1 de l'instrucció vigent. (P - 2)

1,11 4.176,000 4.635,36

2 G92100 m3 Subbase de tot-u artificial amb estesa i piconatge al 98% del Próctor
Modificat mesurat sobre perfil. (P - 24)

28,07 835,200 23.444,06

3 G921201J m3 Base de tot-u artificial amb estesa i piconatge al 98% del Próctor
Modificat mesurat sobre perfil. (P - 25)

28,07 751,680 21.099,66

4 G9J1IA20 m2 Subministrament i col·locació de reg d'emprimació amb emulsió
bituminosa catiònica, tipus ECL (lenta), amb una dotació d'1,5 Kg/m2
(P - 37)

0,45 4.176,000 1.879,20

5 G9J13R00 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1, amb
dotació 0.6 kg/m2 (P - 36)

0,41 4.176,000 1.712,16

6 G9H1D214 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa AC22
BIN B60/70 S amb granulat granític i betum asfàltic de penetració
estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall. (P - 34)

43,36 601,344 26.074,28

7 G9H1DIA0 t Subministrament i col·locació de mescla bituminosa en calent tipus
AC16 surf B60/70 D amb àrid granític i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall.
(P - 35)

49,27 400,896 19.752,15

TOTAL Titol 3 01.03.02 98.596,87

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 04 XARXA D'ELECTRIFICACIÓ

Titol 3 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en
tot tipus de terreny inclòs roca amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat sobre camió de 7t. (P - 3)

9,58 223,680 2.142,85

2 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de
paviment o reblert de rases metres d'amplada amb sòl seleccionat de
prestec.. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20
centímetres. Mesurat sobre perfil. (P - 23)

43,18 149,120 6.439,00

3 G0007 m3 Rebliment sorra 5mm en llit arronyonat canonada, estesa i comp (P - 6) 31,90 74,560 2.378,46

TOTAL Titol 3 01.04.01 10.960,31

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 04 XARXA D'ELECTRIFICACIÓ

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ XARXA ELECTRIFICACIÓ

1 GOW3IA40 u Subministrament i instal.lació d'un trafo de 630kVA. El preu inclou
muntatge, connexionat de bornes a cel.les, i part proporcional de xarxa
de terres exterior (neutres trafos i xarxa de serveis), enllumenat del
centre, ponts d'interconnexió M.T. entre sortides cel.la ruptor a trafo de
potència amb cable de 1x150mm2 Al de 18/30kV, cartutxos fussibles,
certificats de pas i contactes, accessoris (banqueta, rótuls, guants,
plaques, extintors). (P - 69)

11.147,68 1,000 11.147,68

euros
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2 GOEAIA30 u Armari, caixes i aparellatge per a dues escomeses de BT d'habitatge
unifamiliar. Execució completa d'armari per a escomesa elèctrica de
dos abonats incloent el subministrament i col.locació dels següents
elements: Armari de formigó prefabricat de dimensions interiors
1790x227x1350 mm per a conjunt de dos escomeses; dues caixes de
protecció i mesura tipus CPM 1-D2 model PN55C/D4-CBL de la casa
Himel (o similar); i una caixa de distribució per a 2 abonats model
DSPD-9240/C de la casa Himel (o similar). El preu inclou tots els
treballs de connexió i elements necessaris per a la correcta i completa
execucio de tots els elements descrits. Tot homologat per companyia
elèctrica i legalitzat. (P - 68)

1.194,50 17,000 20.306,50

3 GOEAIA00 u Execució completa d'escomesa elèctrica de baixa tensió l'obra civil i el
subministrament i instal·lació dels metres addicionals de cablejat
elèctric per a entrar i sortir de la caixa d'escomesa de l'abonat segons
especificacions de la companyia. (P - 67)

93,06 17,000 1.582,02

4 G0011 m Subministrament i estesa de cable de Coure de 3x95 amb coberta de
PVC per a instal·lació elèctrica de MT. El preu inclou la part
proporcional de treballs i materials auxiliars necessaris per a
connexionat de qualsevol tipus i segons les especificacions de la
companyia, per a deixar completa, connectada i en total funcionament,
la xarxa. (P - 10)

20,23 115,000 2.326,45

5 G0012 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x70/35 mm2 tipus
RV-0.6/1KV segons UNE 21029 per a instal·lació de baixa tensió o
enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat. (P - 11)

16,22 180,400 2.926,09

6 G0013 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x50/25 mm2 tipus
RV-0.6/1KV segons UNE 21029 per a instal·lació de baixa tensió o
enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat. (P - 12)

13,90 330,000 4.587,00

7 G0014 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x35/16 mm2 tipus
RV-0.6/1KV segons UNE 21029 per a instal·lació de baixa tensió o
enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat. (P - 13)

11,21 263,000 2.948,23

8 G0015 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x16/10 mm2 tipus
RV-0.6/1KV segons UNE 21029 per a instal·lació de baixa tensió o
enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat. (P - 14)

9,33 57,000 531,81

9 G0016 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x10 mm2 tipus
RV-0.6/1KV segons UNE 21029 per a instal·lació de baixa tensió o
enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat. (P - 15)

8,65 104,000 899,60

10 G0017 m Subministrament i estesa de cable de coure de 3x25/16 mm2 tipus
RV-0.6/1KV segons UNE 21029 per a instal·lació de baixa tensió o
enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat. (P - 16)

10,89 114,000 1.241,46

TOTAL Titol 3 01.04.02 48.496,84

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 05 XARXA AIGUA POTABLE

Titol 3 01 MOVIMENT TERRES

1 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de
paviment o reblert de rases metres d'amplada amb sòl seleccionat de
prestec.. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20
centímetres. Mesurat sobre perfil. (P - 23)

43,18 379,200 16.373,86

2 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en
tot tipus de terreny inclòs roca amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat sobre camió de 7t. (P - 3)

9,58 379,200 3.632,74

euros
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TOTAL Titol 3 01.05.01 20.006,60

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 05 XARXA AIGUA POTABLE

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

1 GFB29355 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa tipus
PE32, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10A de pressió
nominal, col.locat al fons de la rasa (P - 55)

12,60 948,000 11.944,80

2 GGA5IA05 u Subministrament i instal.lació de ventosa de diàmetre nominal
DN63mm, incloent el subministrament i la completa instal.lació de
vàlvula d'aïllament (vàlvula de comporta DN63 tipus BV-05-47
BELGICAST, o similar) i dels elemenst auxiliars: adaptador de tub PE
a brida GGG-50, te de derivació, cargols, femelles, volanderes,... (P -
58)

602,96 1,000 602,96

3 GG12IA50 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta d'assentament
elàstic de diàmetre nominal DN63 i pressió 10 bars model BV-05-47
casa BELGICAST (o similar) incloent subministrament i instal·lació
d'acoblaments amb brida per a qualsevol material; l'allargament d'1 m
amb tub de PE per a accionament des del paviment, i l'arqueta de
registre de fosa dúctil, així com tots els accessoris necessaris per al
seu correcte muntatge. (P - 56)

201,01 12,000 2.412,12

4 GG12IA53 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta d'assentament
elàstic de diàmetre nominal DN63 i pressió 10bars model BV-05-47
casa BELGICAST (o similar) incloent subministrament i instal·lació
d'acoblaments amb brida per a qualsevol material; l'allargament d'1 m
amb tub de PE per a accionament des del paviment, i l'arqueta de
registre de fosa dúctil, així com tots els accessoris necessaris per al
seu correcte muntatge. (P - 57)

230,58 1,000 230,58

5 G0000 u Hidrant Soterrat DN 63. subministre i instal·lació amb pericó i tapa i
dos sortides. (P - 1)

986,23 1,000 986,23

TOTAL Titol 3 01.05.02 16.176,69

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 06 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de
paviment o reblert de rases metres d'amplada amb sòl seleccionat de
prestec.. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20
centímetres. Mesurat sobre perfil. (P - 23)

43,18 303,360 13.099,08

2 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en
tot tipus de terreny inclòs roca amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat sobre camió de 7t. (P - 3)

9,58 303,360 2.906,19

TOTAL Titol 3 01.06.01 16.005,27

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 06 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

euros
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1 G0005 m Instal·lació en la rasa de prisma de 2 conductes de PVC D 110 mm
protegits amb dau de formigó, subministrats per Telefònica, prèvia
signatura del conveni. (P - 4)

11,23 431,000 4.840,13

2 G0006 M Instal·lació en la rasa de prisma de 2 conductes de PVC D 110 mm
protegits amb dau de formigó, subministrats per Telefònica, prèvia
signatura del conveni. (P - 5)

9,80 580,000 5.684,00

3 GPHAIA22 u Construcció completa de pericó de 70x70x105 cm per a senyalització
per cable complint totes les especificacions i plànols de detall de la
companyia. Feta amb caixa prefabricada de plàstic d'alta resistència o
formigó prefabricada incloent els següents treballs: excavació,
compactació del fons, subministrament i col·locació de tots els
materials, transport a l'abocador de tots els productes sobrants i el
reblert de l'extradós dels paraments. (P - 71)

239,74 26,000 6.233,24

TOTAL Titol 3 01.06.02 16.757,37

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G0007 m3 Rebliment sorra 5mm en llit arronyonat canonada, estesa i comp (P - 6) 31,90 93,360 2.978,18
2 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de

paviment o reblert de rases metres d'amplada amb sòl seleccionat de
prestec.. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20
centímetres. Mesurat sobre perfil. (P - 23)

43,18 186,720 8.062,57

3 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en
tot tipus de terreny inclòs roca amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat sobre camió de 7t. (P - 3)

9,58 280,080 2.683,17

TOTAL Titol 3 01.07.01 13.723,92

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ XARXA ENLLUMENAT

1 GHN3IA44 u Subministrament i instal·lació de lluminària tipus QSA-5 de la casa
CARANDINI o similar, amb làmpada de VSAP 150 W prevista per a
funcionar amb dos nivells de flux lluminòs. (P - 62)

466,69 25,000 11.667,25

2 GHN3IA29 u Subministrament i instal·lació de lluminària marca CARANDINI model
PRQ-104 (o similar), amb flux assimètric longitudinal, amb làmpada de
VSAP 70 W prevista per a funcionar amb dos nivells de flux lluminòs.
(P - 61)

520,50 2,000 1.041,00

3 GHM11IA8 u Subministrament i col·locació de columna troncocònica de 8 metres
d'alçada segons plànols de detall, feta de xapa d'acer de 4 mm
d'espessor galvanitzada amb base de pletina amb perns i portella de
registre per allotjament de connexions i fusibles, incloent l'execució
completa de cimentació amb dau de formigó HM-15 de 80x80x80 cm
amb totes les operacions corresponents: excavació, encofrat,
subministrament i col·locació de perns, subministrament i col·locació
de tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig. (P - 59)

388,12 25,000 9.703,00

4 GHM1IA18 u Columna cilíndrica de 5m d'alçada. Subministrament i col.locació de
columna cilíndrica de 5 metres d'alçada d'acer galvanitzada de
diàmetre Ø120mm i 4mm d'espesor model SPA ''Barberà-M'' marca

361,94 2,000 723,88

euros
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Alex-Llum, o similar. Portarà element reductor de Ø60x100mm anell
de canvi de secció en fundició d'alumini, i porta de registre de 300mm
d'alçada, anell de reforç, 4 carteles i junta tòrica mòbil. El material serà
d'acer galvanitzar per inmersió de bany calent de zinc. El preu inclou
l'execució de fonamentació amb dau de formigó de Ø0,6x0,7m amb
totes les operacions corresponents: excavació, encofrat,
subministrament i col.locació de 4 perns de 22x700 mm,
subministrament i col.locació de tubs de PVC en general o PE, i
càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig. (P -
60)

5 GO31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus
RV-0.6/1 KV segons UNE 21029 per a instal·lació de baixa tensió o
enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat. (P - 64)

2,27 1.251,000 2.839,77

6 GO38IA40 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure protegit de 35
mm2 per a posta a terra, incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat. (P - 65)

2,37 1.251,000 2.964,87

7 GOD1IA15 u Subministrament i col·locació de piqueta de posta a terra, incloent la
soldadura Cadweld i el recobriment amb sals així com tots els
materials i operacions addicionals de connexionat. Inclou també la part
proporcional del subministrament i col·locació de perns, grapes i
fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a deixar
completa i correctament connectada a terra la tanca o element
metàl·lic més proper a la piqueta. (P - 66)

15,05 1,000 15,05

8 GHTQIA15 u Subministrament i instal·lació de quadre d'enllumenat format per
armari d'acer inoxidable Norma AISI-304 pintat RAL-7032, mides
1410x1260x400 mm previst per a 4 sortides model ARI-20R amb
estabilitzador-reductor de fluxe lluminòs de 22KVA. Incloent cèl·lula
fotoelèctrica per a encesa automàtica i sistema de comandament
mitjançant rellotge astronòmic ORBIS DATA ASTRO així com tots els
elements descrits al Plec de Condicions. (P - 63)

10.828,97 1,000 10.828,97

9 G0008 u Subministrament i col·locació d'estaca de connexió a terra d'acer
courejat de 18,3m/m. per 2000 m/m de llargaria amb subjecció i
maniguet d'unió (P - 7)

11,80 27,000 318,60

10 G0009 u Pericó de 38x38x55cm, amb parets de 15cm de guix de formigó
HM-20/P720/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 8)

15,17 11,000 166,87

TOTAL Titol 3 01.07.02 40.269,26

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 08 XARXA DE CONDUCCIÓ DE GAS

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en
tot tipus de terreny inclòs roca amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat sobre camió de 7t. (P - 3)

9,58 286,400 2.743,71

2 G0007 m3 Rebliment sorra 5mm en llit arronyonat canonada, estesa i comp (P - 6) 31,90 85,920 2.740,85
3 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de

paviment o reblert de rases metres d'amplada amb sòl seleccionat de
prestec.. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20
centímetres. Mesurat sobre perfil. (P - 23)

43,18 200,480 8.656,73

TOTAL Titol 3 01.08.01 14.141,29

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 08 XARXA DE CONDUCCIÓ DE GAS

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ XARXA CONDUCCIÓ DE GAS

euros
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1 GFB27355 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa tipus
PE32, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10A de pressió
nominal, col.locat al fons de la rasa (P - 54)

7,79 716,000 5.577,64

2 G0010 U Tapa i marc pericó seccionament (P - 9) 218,77 5,000 1.093,85

TOTAL Titol 3 01.08.02 6.671,49

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 09 MOVILIARI URBÀ I JARDINERIA

1 GR01IA16 ut Subministrament de Betula pendula de 18-20 cm de perímetre de
tronc a 1m d'alçada del terra. Fletxat i amb pa de terra i tela metàlica
amb aportació de terra vegetal adobada. (P - 75)

144,48 9,000 1.300,32

2 GR01IA50 ut Subministrament de Pyrus caleryana de 20-25 cm de perímetre de
tronc a 1m d'alcada del terra. Fletxat i amb pa de terra i tela metàlica
amb aportació de terra vegetal adobada. (P - 76)

237,39 25,000 5.934,75

3 GQFPIA06 u Subministrament i col·locació de paperera trabucable de Ø37 cm de
circumferència, d'acer inoxidable, amb la base perforada, la vora
arrodonida i els suports fets amb tub de Ø40 mm, ancorada amb dos
daus de formigó HM-15 de 30x30x30 cm. Incloent l'excavació i la
càrrega i transport a l'abocador dels productes de rebuig. (P - 74)

192,75 8,000 1.542,00

4 GQFBIA21 u Subministrament i col·locació de banc model SOCRATES de la casa
''Escofet'' (o similar), de color gris amb acabat pulit i hidrofugat de 2,40
metres de longitud, 60 cm d'ample, 45 cm d'altura i 1.500 kg de pes. (P
- 72)

939,45 3,000 2.818,35

5 GQFBIA22 u Subministrament i col·locació de cub model SOCRATES de la casa
''Escofet'' (o similar), de color gris amb acabat pulit i hidrofugat de 60
cm de longitud, 60 cm d'ample, 45 cm d'altura i 375 kg de pes. (P - 73)

264,04 5,000 1.320,20

6 GTP1IA08 m Subministrament i col.locació de tanca metàl.lica d'enreixat de simple
torsió de forma romboidal de 2.5m d'alçada, fabricat amb filferro de
50kg/mm2 de resistència, galvanitzat de diàmetre 2.2mm i amples de
malla de 40 a 50mm. El preu inclou la part proporcional de muntants
d'acer galvanitzat i diàmetre 50mm de: subjecció intermèdia que es
col.locaran cada 3m, muntants de tensió cada 30m, muntants de
cantonada, incloent perns, ancoratges i tots els elements necessaris
per a una correcta construcció. S'inclou també la part proporcional de
fonamentació de cadascun dels muntants amb dau de formigó de
40x40 cm. (P - 81)

38,33 35,750 1.370,30

TOTAL Capítol 01.09 14.285,92

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 10 SENYALITZACIÓ

1 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de marques vials de qualsevol tipus i faixes
superficials, amb pintura reflectora, de doble component, antilliscant, i
amb microesferes de vidre, amb doble component, antilliscant, amb
màquina d'accionament manual (P - 43)

16,67 230,600 3.844,10

2 GBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina   (P - 41)

1,11 583,000 647,13

3 GBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
42)

1,25 3,700 4,63

euros
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4 GBB1IA20 u Subministrament i col·locació de senyal vertical triangular reflectant de
costat L=90cm normalitzada, incloent els següents treballs: excavació
de la cimentació, subministrament i col·loació de formigó de 20 N/mm2
per a formar un dau de 45x45x60 cm i totes les operacions i materials
necessaris per a deixar-la correcta i completament col·locada. (P - 44)

135,84 2,000 271,68

5 GBB1IA50 u Subministrament i col·locació de senyal vertical direccional rectangular
no reflectant de 80x40cm normalitzada, incloent els següents treballs:
excavació de la cimentació, subministrament i col·locació de formigó
de 20 N/mm2 per a formar un dau de 45x45x60 cm, subministrament i
col·locació de suport vertical i senyal i totes les operacions i materials
necessaris per a deixar-la correcta i completament col·locada. (P - 45)

101,94 7,000 713,58

TOTAL Capítol 01.10 5.481,12

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 11 XARXA DE REG

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G226IA05 m3 Terraplenat amb sol seleccionat de prestec. Terraplenat per a caixa de
paviment o reblert de rases metres d'amplada amb sòl seleccionat de
prestec.. S'inclou el subministrament del material, el piconat al 95% del
Próctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 20
centímetres. Mesurat sobre perfil. (P - 23)

43,18 15,840 683,97

2 G0003 m3 Excavació de rasa de fins a 4m de fondaria i fins a 2 m d'amplaria, en
tot tipus de terreny inclòs roca amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat sobre camió de 7t. (P - 3)

9,58 15,840 151,75

TOTAL Titol 3 01.11.01 835,72

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 11 XARXA DE REG

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ XARXA DE REG

1 GRF5Z008 u Anella d'1,00 m de diametre de reg per degoteig amb tub de polietile
de 4 bar de 16 mm de diametre amb goters interlinia cada 50 cm
integrats dins del tub i autocompensats, amb proteccio de tub de pvc
corrugat drenant de 80 mm de diametre, inclos la connexio a la xarxa
primaria (P - 79)

9,10 26,000 236,60

2 GRF6IA05 u Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua model R4065 tipus
hèlix Wolmann horitzontal per a reg de 63mm, cabal 65m3/h, i ramal
d'escomesa de 63 mm. El preu inclou l'execució completa de
l'escomesa per a ús de reg amb comptador, collaret de derivació per
canonada de distribució d'aigua potable, canonada de PE de 63 mm,
accessoris de llautó. També està inclòs la connexió a la xarxa del
servei i muntatge de l'escomesa, el subministrament de la tapa de
registre, els drets de contractació del comptador de reg i les fitxes i
administració de la contractació del reg. S'inclou preequip per a
muntatge i subministrament i instal·lació d'un emisor d'impulsos de
baixa freqüència tipus reed. Tot homologat segons normes C.E.E.
classe B incloent verificació primitiva preventiva.
(P - 80)

879,33 2,000 1.758,66

3 GRF5IA03 u Subministrament i instal.lació d'electrovàlvula de 1'' a rosca model
2400MT de la marca Richdell (o similar), per a un cabal de 5m3/h i una
pèrdua de càrrega màxima de 0.18bar, instal.lada dins pericó de
40x40cm amb tapa de fosa, amb cos bypass de CU-32 i tres claus de
pas. (P - 77)

60,20 2,000 120,40

4 GRF5Z006 u Subministrament i col·locació de vàlvula d'esfera manual roscada, per
a tub de polietile de 40 mm de diametre nominal, de 10 bar de PN,
muntada en pericó de registre soterrada. (P - 78)

73,36 2,000 146,72

euros

71



PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

PRESSUPOST Data: 14/02/11 Pàg.: 11

5 GFB26355 m Subministrament i col·locació de tub de polietilè de densitat baixa tipus
PE32, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 10A de pressió
nominal, col.locat al fons de la rasa. (P - 53)

6,44 132,000 850,08

TOTAL Titol 3 01.11.02 3.112,46

Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS

Capítol 12 SEGURETAT, CONTROL QUALITAT, VARIS

1 GAAS0100 u Seguretat i Salut
Segons estudi de se i salut
(P - 40)

22.964,90 1,000 22.964,90

2 GA01 u Programa complert de control de qualitat dels materials i la seva
posada en obra segons especificacions
del propi projecte i prèvia redacció d' un programa de control acceptat
per la Direcció Facultativa,
que contingui el corresponent pressupost, i que inclogui els següents
apartats:
Moviment de Terres: Límits d' Atterberg, anàlisi granulomètrica,
matèria orgànica, proctor modificat,
inflament de Lambe, C.B.R, Compactació d' esplanada.
Encintats: Determinació de consistència, curat, refrendat i ruptura a
compressió.
Rigoles: Absorció d' aigua, Resistència al gel desgel. i a la flexió
Vorades: Resistència al desgast i a la compressió.
Paviment de peces de formigó: Determinació de consistència, curat,
refrendat i ruptura a compressió.
Paviment de calçada: Gruixos, granulometria i descomposició
complerta. Assaig Marshall.
El preu que forma aquesta partida, és aproximadament l' 1% del
pressupost i es tracta d' una previsió,
la partida podrà ésser exclosa del pressupost si així es convé i
adjudicar-se de forma separada
d' acord amb els criteris que estableixi la promoció. La partida es
certificarà en base a les factures
presentades conformades per la Direcció Facultativa de les obres.
A liquidar segons factures (P - 38)

7.900,00 1,000 7.900,00

3 GA02 u Partida alçada per a garantir qualsevol tipus d' imprevist que es pugui
presentar durant l' execució
dels treballs, i que caldrà justificar i aprovar prèviament per la Direcció
Facultativa. Es proposa una
previsió del 1% del PEM.
A justificar (P - 39)

7.900,00 1,000 7.900,00

TOTAL Capítol 01.12 38.764,90

euros
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/02/11 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  DEMOLICIONS 13.624,54
Titol 3 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 133.044,19
Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 146.668,73
Titol 3 01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 41.781,80
Titol 3 01.02.02  CLAVEGUERAM 49.396,60
Capítol 01.02  SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 91.178,40
Titol 3 01.03.01  VORADES I VORERES 190.658,37
Titol 3 01.03.02  PAVIMENTACIÓ CALÇADES 98.596,87
Capítol 01.03  PAVIMENTACIÓ 289.255,24
Titol 3 01.04.01  MOVIMENTS DE TERRES 10.960,31
Titol 3 01.04.02  INSTAL·LACIÓ XARXA ELECTRIFICACIÓ 48.496,84
Capítol 01.04  XARXA D'ELECTRIFICACIÓ 59.457,15
Titol 3 01.05.01  MOVIMENT TERRES 20.006,60
Titol 3 01.05.02  INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE 16.176,69
Capítol 01.05  XARXA AIGUA POTABLE 36.183,29
Titol 3 01.06.01  MOVIMENT DE TERRES 16.005,27
Titol 3 01.06.02  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 16.757,37
Capítol 01.06  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 32.762,64
Titol 3 01.07.01  MOVIMENT DE TERRES 13.723,92
Titol 3 01.07.02  INSTAL·LACIÓ XARXA ENLLUMENAT 40.269,26
Capítol 01.07  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 53.993,18
Titol 3 01.08.01  MOVIMENT DE TERRES 14.141,29
Titol 3 01.08.02  INSTAL·LACIÓ XARXA CONDUCCIÓ DE GAS 6.671,49
Capítol 01.08  XARXA DE CONDUCCIÓ DE GAS 20.812,78
Titol 3 01.11.01  MOVIMENT DE TERRES 835,72
Titol 3 01.11.02  INSTAL·LACIÓ XARXA DE REG 3.112,46
Capítol 01.11  XARXA DE REG 3.948,18
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

734.259,59
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 146.668,73
Capítol 01.02  SANEJAMENT I CLAVEGUERAM 91.178,40
Capítol 01.03  PAVIMENTACIÓ 289.255,24
Capítol 01.04  XARXA D'ELECTRIFICACIÓ 59.457,15
Capítol 01.05  XARXA AIGUA POTABLE 36.183,29
Capítol 01.06  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 32.762,64
Capítol 01.07  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 53.993,18
Capítol 01.08  XARXA DE CONDUCCIÓ DE GAS 20.812,78
Capítol 01.09  MOVILIARI URBÀ I JARDINERIA 14.285,92
Capítol 01.10  SENYALITZACIÓ 5.481,12
Capítol 01.11  XARXA DE REG 3.948,18
Capítol 01.12  SEGURETAT, CONTROL QUALITAT, VARIS 38.764,90
Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS 792.791,53

euros
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
792.791,53

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Urbanització Sector Oest Turó Tres Pins LLINARS 792.791,53

792.791,53

euros
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PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR OEST TURÓ DELS TRES PINS
LLINARS DEL VALLÈS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 792.791,53

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 792.791,53....................................................... 103.062,90

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 792.791,53.......................................................... 47.567,49

Arrodoniment......................................................................................................................... 0,01

Subtotal 943.421,93

18,00 % IVA SOBRE 943.421,93......................................................................................... 169.815,95

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.113.237,88

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ  CENT TRETZE MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS )
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