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1 Memòria Descriptiva

Origen: Origen ciutadà
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Aquesta documentació tècnica es refereix a les obres citades, essent aquest l'objecte concret del
present encàrrec, segons proposta voluntària formulada pel promotor, per la seva presentació davant dels
organismes competents, per tal d’obtenir les llicències necessàries per poder realitzar l’obra projectada.

SITUACIÓ I ANTECEDENTS URBANÍSTICS

El planejament urbanístic vigent en l’àmbit del projecte és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
aprovat definitivament per la CTU de Lleida en data 2 d’abril de 2007, i publicades en data 20 de novembre
de 2008. Els terrenys objecte del projecte es troben classificats com a Sòl Urbà i qualificats com a sistema
viari.

OBJECTE I MOTIUS DE LA DOCUMENTACIÓ

Es redacta el present PROJECTE D’URBANITZACIÓ com a document necessari per la descripció i
valoració de les obres d’urbanització necessàries per urbanitzar i consolidar l’àmbit.

1.4.-

DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Es tracta d’una zona residencial on les parcel·les que envolten l’àmbit es troben íntegrament
edificades amb ús residencial.
La urbanització proposada planteja dos objectius principals, essent el primer la renovació dels
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Actualment l’àmbit es troba urbanitzat amb paviment de formigó però està molt malmès degut a les
múltiples intervencions d’aixecament del paviment per a la reparació dels serveis públics, formats per xarxa
de clavegueram i de xarxa d’aigua potable. A més, s’ha comprovat que el clavegueram presenta trams molt
malmesos al igual que la xarxa d’aigua potable. Així doncs, ambdues xarxes públiques requereixen una
substitució íntegra i urgent.

Origen: Origen ciutadà

L’Àmbit del present projecte d’urbanització es troba situat al nucli del casc antic de Preixens, en una
zona alta respecte la resta del municipi. Aquests carrers objecte d’intervenció són molt propers al Castell de
Preixens i són relativament plans, excepte el carrer Raval del Mig que presenta un pendent d’un 15%
aproximadament.

1.3.-
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Que per encàrrec de l'Ajuntament de Preixens, amb C.I.F.: P2522000E, i direcció a efectes de
notificacions al carrer Sant Joan, 17, 25316 de Preixens (Lleida); es redacta el Projecte d’Urbanització de
l’àmbit comprès entre c/ Raval de Dalt, c/ Raval del Mig, c/ Raval de Baix, c/ Estret i camí Corrals, tot ubicat
al municipi de Preixens (Lleida).

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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Pablo Culleré Varea, arquitecte col·legiat nº 4.436 del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Aragó amb
D.N.I.: 25.160.761-A; formant part del despatx professional C+R arquitectura i actuant en l’exercici lliure de
la professió, exposa:
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La urbanització del sistema viari objecte del present projecte segueix la ordenació proposada pel
POUM. Concretament l’actuació es basa en urbanitzar part del carrer Raval de Dalt, el carrer Raval del Mig,
el carrer Raval de Baix, el carrer Estret, així com el camí Corrals.

Actualment els vials, que es troben dins l’àmbit del present projecte, disposen dels serveis
urbanístics bàsics que estableix el DL 1/2010, amb les modificacions introduïdes pel DL 3/2012, en els seu
article 27, per tal que les parcel·les que limiten amb aquests vials tinguin la condició de solar, segons l'article
29 del citat decret.
El nivell d’urbanització ens aquests moments dels vial es existent però molt malmesa:

Per tant, per resoldre les deficiències detectades en les condicions d’urbanització de l’àmbit,
l’objectiu del present projecte és dotar els vials de la millora dels serveis urbanístics bàsics següents:
Substitució de la xarxa d’abastament d’aigua i de sanejament.
Pavimentació de calçada i voreres, millorant així la circulació, seguretat i accessibilitat tant per
vehicles com per persones.
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Xarxa de sanejament parcial.
Xarxa d’abastament d’aigua obsoleta
Enllumenat públic existent amb canalitzacions aèries.
Xarxa de baixa tensió existent i un tram soterrat executat recentment, que dona servei a una
part de les parcel·les.
No existeix vorera en el front d’algunes parcel·les.
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Carrer Raval de Dalt amb una amplada mitja de 6,5 m.
Carrer Raval del Mig amb una amplada de 4 m.
Carrer Raval de Baix amb una amplada de 2,5 m.
Carrer Estret amb una amplada de 2 m.
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serveis existents de sanejament i abastiment d’aigua potable que han quedat obsolets pel pas del temps.
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Una vegada descrites les infraestructures urbanes existents, s’analitza detalladament els seus
dèficits i es descriu breument les obres d’urbanització necessàries.
XARXA VIÀRIA
Les actuacions previstes consisteixen principalment en millorar les condicions d’urbanització
d’aquests vials, mitjançant l’execució de nous paviments de formigó als carrers i franges perimetrals amb
una llambordes de morter de ciment per separar les façanes dels vial.
Les característiques del traçat definitiu dels vials, així com els detalls i seccions tipus, es troba
descrit en els plànols 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 i 2.4.1 de la documentació gràfica adjunta.

SUPERFÍCIES VIALS
1.194,24 m2

Es realitzarà una nova distribució dels embornals i interceptors per a l’evacuació de les aigües
pluvials dels carrers, així com la ubicació de nous pous de registre.
El traçat de les corresponents xarxes es troba descrit en el plànol 3.1.1 de la documentació gràfica
adjunta.
XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA
La xarxa de distribució d’aigua potable existent es troba en un mal estat de conservació, apareixent
fuites cada vegada amb més assiduïtat. És per aquest motiu que es planteja l’estesa i execució d’una nova
xarxa de distribució d’aigua. Es realitzaran nous traçats, plantejant la NO retirada de les canalitzacions
existents.
A la vegada es renovaran totes les escomeses domiciliàries d’aigua potable i pericons amb els
comptadors a l’exterior dels domicilis.
El traçat de les corresponents xarxes es troba descrit en el plànol 3.2.1 de la documentació gràfica
adjunta.
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Atès que actualment existent una xarxa general d’evacuació d’aigües que abasteix tot l’àmbit però
que es troba en estat deplorable, es planteja la substitució dels tubs de formigó del clavegueram actual de
tot l’àmbit per tubs de PVC corrugats de doble paret. Es planteja mantenir la xarxa unitària, donat que es
tracta d’una reurbanització i les amplades dels carres, en molt trams són insuficients per dur a terme els
treballs de moviment de terres necessaris per plantejar una xarxa separativa. A la vegada es conectaran al
col·lector principal tots els baixants de pluvials existents a les façanes, per tal de canalitzar-les i reduir el
volum d’aigua que recolliran els vials.

Origen: Origen ciutadà

XARXA DE SANEJAMENT
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La xarxa elèctrica, al esser aèria, no resulta afectada i no és objecte d’actuació.
XARXA TELECOMUNICACIONS. TELÈFON
La xarxa de telecomunicacions, al esser aèria, no resulta afectada
XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
La xarxa d’enllumenat públic, al esser aèria, no resulta afectada i no és objecte d’actuació.

FACTORS CONDICIONANTS DEL PROJECTE

Origen: Origen ciutadà

Al tractar-se d’obres de reurbanització, el contractista haurà de preveure la construcció de
subministraments provisionals mentre duri l’obra per tal d’assegurar la viabilitat de la mateixa. També haurà
de donar continuïtat durant l’obra a tots els serveis que travessin la zona a urbanitzar. El cost d’aquests
provisionals i continuïtats s’han considerat inclosos en els diferents preus unitaris del pressupost i no seran
objecte de certificació ni facturació addicional. De igual manera, qualsevol partida o treball a realitzar, no
contemplat en el pressupost serà objecte d’un preu contradictori a aprovar per la propietat, i en tot cas, si
existeix la partida corresponent en el banc de preus de ITEC, la proposta inicial coincidirà amb la del banc
d’aquest banc de dades.

Estat d'elaboració: Original
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P.E.C.
P.T.C.

Pressupost d'Execució Material
Pressupost d'Execució per Contracte
(P.E.M. + 13% G.G.O + 6% B.I.)
Pressupost Total Contracte (P.E.C. + 18% IVA)

170.775,75 €
203.223,15 €
245.900,01 €

A això s'afegirà l'I.V.A. vigent, resultant el Total de Contracte, a afegir els honoraris facultatius per
redacció de Projectes, Direccions d'obra i altres relatius a Seguretat i Salut.

Considerant el volum i les característiques de les obres, es preveu un termini d'execució de VUIT
mesos comptats a partir del dia següent de la signatura de l'Acta de Comprovació del Replanteig segons
LCSP.

2.3.-

TERMINI DE GARANTIA

Segons l'article 2358 del TRLCSP el termini de garantia es fixarà en el plec de clàusules
administratives particulars atenent a la naturalesa i complexitat de l'obra i no podrà ser inferior a 12 mesos
comptats des de la data de la signatura de l'Acta de Recepció de les obres.

2.4.-

REVISIÓ DE PREUS
No procedeix la revisió de preus.

Memòria

5

Estat d'elaboració: Original

TERMINI D'EXECUCIÓ
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Al Pressupost d'Execució Material se li aplicarà les Despeses Generals d'Obra (13%) i Benefici
Industrial (6%), resultant així un Pressupost de Contracte.

2.2.-
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En aplicació dels diferents preus unitaris a les corresponents unitats d’obra definides en els capítols
del present projecte, s’obté el següent pressupost:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

El pressupost inclou la justificació i càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra que intervenen en
el projecte. En tots ells figura la mà d'obra, materials, transports i maquinària que intervenen en cada partida,
el cost de la qual juntament amb el percentatge establert per als mitjans auxiliars, ens permet deduir els
preus unitaris del Projecte.

P.E.M.
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DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Segons estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de "Contratos del Sector Público", en el seu
article 77:
"... Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras
de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo
que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el
contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.
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Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido
en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar.
En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación
a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los
requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la
acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el
segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los
mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos.".
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2. El constructor haurà de tenir redactat el Pla de Seguretat i Salut, i haver COMUNICAT
L’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL (l’obra) a la Delegació de Treball a Lleida abans d’iniciar l’obra.
Disposar del preceptiu PERMÍS D’OBRES i LLICÈNCIA URBANÍSTICA (municipals).

ADVERTIMENTS
1. El incompliment d’alguna de les condicions anteriors serà motiu suficient perquè l’Arquitecte
Director renunciï a la Direcció de les Obres.

Si el constructor no les esmena, té la potestat de paralitzar l’obra. En aquest cas, és a dir, si la
paralitza, té l’obligació d’informar a Inspecció de Treball en un termini màxim de 24 Hores.

3. Es recorda a la propietat l’obligació de comunicar a la Direcció Facultativa, per escrit i amb
suficient antelació, la data d’inici de les obres.
4. L’obligació esmentada al paràgraf anterior es fa extensiva en el cas que les obres haguessin
estat aturades durant una temporada i s’hagin de reiniciar.
5. La diferència que hi pugui haver entre el pressupost d’execució material indicat en aquest
projecte i el cost d’execució material de l’obra realitzada d’acord amb el mateix, no vincularà a
l’ARQUITECTE, atès que el cost esmentat depèn de pactes amb tercers.

TOPOGRAFIA I ESTUDI DEL TERRENY

Els terrenys de l’àmbit són relativament plans, exceptuant el carrer Raval del Mig que presenta una
pendent del 15%, tal com indica la documentació cartogràfica i topogràfica adjunta.
Totes les obres descrites són intervencions per tal de millorar els serveis existents de l’àmbit objecte
del projecte.

Memòria
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S’ADVERTEIX al Constructor de l’obligació que té de complir el que disposa l’esmentat Decret
1627/97.

Origen: Origen ciutadà

2. El Decret 1627/97 sobre mesures mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció
estableix, en el seu Article 14, que qualsevol membre de la Direcció Facultativa d’una Obra té la facultat
d’advertir al constructor que esmeni les mancances de mesures de Seguretat i Salut que observi durant les
seves visites a l’obra.

3.1.-
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1. El contractista haurà de tenir tota la documentació en regla, així com tenir contractada una
pòlissa de Responsabilitat Civil (addicional a la patronal obligatòria) que cobreixi danys materials i/o
personals (tant als propis treballadors com a tercers) per un import mínim de 500.000€.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

RELACIÓ DE CONDICIONS IMPRESCINDIBLES PER PODER INICIAR LES OBRES

3.
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VIALITAT I SECCIONS TIPUS. JUSTIFICACIÓ DE FERMS
La documentació gràfica adjunta defineix el sistema viari, tant les alineacions com les rasants.
DEMOLICIONS I ADEQUACIONS DEL TERRENY:

Inicialment es procedirà al repicat i retirada de la capa de rodadura, formada per un paviment de
formigó. Es realitzaran les demolicions que corresponguin, transportant-se a l'abocador els materials
resultants.
Posteriorment es procedirà a la neteja i esbrossada del terreny amb l'extracció de la capa vegetal, i
es realitzaran les demolicions que corresponguin, transportant-se a l'abocador els productes resultants.
Seguidament es realitzaran desmunts i terraplens simultàniament. Es podran compensar les terres
que així ho autoritzi la Direcció Facultativa de les obres a la vista dels assaigs efectuats.

Els terraplens es compactaran al 90% del Pròctor Modificat el ciment i nucli, i al 95% els 50 cm.
superiors, es a dir, en la coronació. En les zones de desmunt s'escarificarà i compactarà el terreny natural
fins al 95% del Pròctor Modificat.

Les noves rasants respectaran les rasants existents en els punts de trobament amb les façanes, i
molt especialment a toes les entrades a les edifiacions existents, tant per vehicles com per vianants.
PAVIMENTACIÓ:
Les seccions tipus de calçada i vorera de cada vial es troben descrits a la documentació gràfica
adjunta, i són les següents:
TIPUS A:
a) Calçada vials: estarà constituïda per un ferm de formigó armat del tipus HA-30 de 20 cm
d'espessor amb armadura de repartiment #1 D 10c/30cm, executat sobre una subbase granular de tot-u
natural al 95% del Pròctor Modificat i de 20 cm. de gruix, una base de tot-u artificial al 98% del Pròctor
Modificat i de 20 cm. de gruix.
Prèviament a la formació de la calçada es procedirà a l'encintat del carrer, col·locant una vorada
plana de formigó prefabricat de 25x15 cm. sobre base de formigó H-200 de 20 a 25 cm d’alçària que servirà,
així mateix, de contenció del paviment de formigó.
La preparació del paviment de calçada consistirà bàsicament en excavar una caixa de 60 cm de
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Posteriorment es procedirà al refí i anivellament del seient de la nova caixa del paviment definitiu. Les
condicions que s'han de complir estaran especificades en el Plec de Condicions Tècniques de l'Obra.

Origen: Origen ciutadà

Quant els terraplens tinguin un gruix igual o inferior a 25 cm. s'escarificarà i compactarà el material
fins una densitat del 95% del Pròctor Modificat.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Url de validació

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

El projecte incorpora un aixecament topogràfic que permet l’estudi en detall de les diferents particularitat de
l’ambit d’actuació.

3.2.-

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

profunditat, sota la rasant definitiva del paviment, retirant les terres sobrants a l'abocador o a compensació
en el seu cas. El fons de la caixa s'afinarà i compactarà per a la col·locació de la secció estructural del ferm.
Primerament s'estendrà i compactarà al 95% del PM la base/subbase granular de tot-u natural de 20 cm. de
gruix. Seguidament es procedirà a la col·locació i compactació al 98% del PM de la base granular de tot-u
artificial de 20 cm de gruix.
El pendent transversal del paviment de calçada serà d'un 2% mínim des dels laterals fins al centre,
on es col·locaran embornals per a la recollida d'aigües pluvials, amb reixeta horitzontal a nivell del paviment,
que conduiran al col·lector a traves d'un pericó sifònic.
b) Voreres: estaran al mateix nivell que la calçada formant una plataforma única i estaran
constituïdes per una base de material granular de tot-u natural de 20 cm de gruix compactada al 98% del
PM, una llosa de formigó H-200 de 15 cm de gruix amb acabat de llambordes de formigó prefabricat de
dimensions 26x13x8 cm col·locades sobre base de morter de regulació i nivellació de 5 cm d’espessor.
Solució apta per permetre el pas puntual de vehicles.
La preparació de les voreres consistirà bàsicament en excavar una caixa de 100 cm de profunditat,
aproximadament, sota la rasant definitiva del paviment, per a la col·locació de tots els serveis, retirant les
terres sobrants a l'abocador o a compensació en el seu cas. Una vegada col·locats els serveis previstos al
projecte es procedirà al rebliment amb material seleccionat procedent de l’excavació o de préstec fins a la
cota de la base de tot-u natural.

El pendent transversal del paviment de la vorera serà d'un 2% mínim des de el lateral fins a la
calçada, on es col·locaran embornals per a la recollida d'aigües pluvials, amb reixeta horitzontal a nivell del
paviment, que conduiran al col·lector a traves d'un pericó sifònic.

Origen: Origen ciutadà

A continuació s’estendrà i compactarà al 98% del PM la base granular de tot-u natural de 20 cm de
gruix. Seguidament es procedirà a la col·locació de la llosa de formigó i, posteriorment, a l'estesa i
col·locació de les llambordes.

Estat d'elaboració: Original
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XARXA DE SANEJAMENT

En aquest apartat s'especifiquen les característiques de la xarxa de sanejament, tan en el seu
aspecte de disseny com els càlculs hidràulics pel dimensionament dels tubs i demés elements que
componen la xarxa.

És tracta d’una xarxa amb circulació per gravetat, l’aigua circula degut a la pendent que té el
col·lector. Les conduccions de sanejament estaran sempre per sota de l’abastament d’aigua potable, a uns
50cm com a mínim en vertical i es pararà especial compte amb les juntes.
La xarxa de sanejament es realitzarà amb PVC de doble paret, l'exterior corrugada, per les garanties
d’estanqueïtat que dona i per les baixes pendents que pot assumir. Les unions entre les canonades es
realitzaran mitjançant clips elastòmers i cautxú sintètic, massilla plàstica o soldadura. S’instal·laran elements
complementaris com pous de registre, amb tapa de fossa apta pel trànsit pesant, i embornals de recollida
d’aigües pluvials i neteja dels carrers.
La xarxa de sanejament que es planteja queda definida en els plànols de planta on es clarifica el
traçat. El traçat de les clavegueres està previst per la calçada, alliberant d’aquesta manera espai a la zona
de voreres per altres serveis. S’utilitzaran les seccions de tubs, pous de registre, cambra de registre,
embornals i connexions d’escomesa que es descriuen en els corresponents plànols de detall. Els pous de
registre s’han disposat en les connexions de trams de clavegueres i en els tombs de menys de 120º. En els
trams rectes on no hi ha canvis de secció de tub ni canvis de pendent, s’han posat els pous necessaris per
fer el manteniment i neteja de la xarxa. Sempre que ha estat possible s’han connectat els embornals
directament a pou de registre.
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Es planteja modificar la xarxa actual amb un sistema de sanejament per garantir una evacuació
adequada dels diferents tipus d’aigües, tant residuals com pluvials, amb una evacuació ràpida, sense
estancament de les aigües brutes i una adequada accessibilitat a la xarxa per permetre el manteniment de la
mateixa. Atès que la xarxa de sanejament existent, a l’exterior de l’àmbit, no és separativa, s’hi connectaran
tant les aigües pluvials com les aigües residuals.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Preparació del paviment de calçada mitjançant el rascat i excavanció de 10 cm de
profunditat, sota la rasant definitiva del paviment, retirant les terres sobrants a l'abocador i
qualsevol element vegetal existent.
Aplicació d’un rec asfàltic d’imprimació amb 1,0 kg/m2 d’emulsió bituminosa catiónica
C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic com lligant i aditiu fluidificant.
Aplicació d’un rec d’adherència amb 0,5 kg/m2 d’emulsió bituminosa catiónica C60B3
ADH, amb un 60%de betum asfàltic com lligant
Aplicació d’un rec de curat amb 1,1kg/m2 d’emulsió bituminosa catiónica C60B3 CUR,
amb un 60% de betum asfàltic com lligant.

Origen: Origen ciutadà
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L’objectiu principal es la regularització de la superfície del vial, eliminant les actuals irregularitats i a
la vegada eliminar la presència de pols i elements vegetals existents.
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L’actuació a realitzar al camí Corrals únicament consisteix en la substitució de la capa superior de
pavimentació exisent per una capa de rodadura formada per un rec asfàltic.
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Totes les parcel·les disposaran d’escomesa d’aigües residuals, en canvi només les baixant pluvials
existents a les façanes seran connectades al col·lector principal.

3.3.1.- AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS
CÀLCUL D'AIGÜES RESIDUALS: DIMENSIONAT DEL COL·LECTOR:
Per a calcular el dimensionat del col·lector s’han de tenir en compte varis factors, a més del cabal
d’aigua bruta que hi haurà de circular. Aquests factors són:
La velocitat mínima establerta per a les aigües residuals, que garanteixi l’autoneteja del col·lector ha
d’ésser superior a 0,60 m/s amb la secció plena per terme mig, i 0,70 m/s en les capçaleres. Encara que
amb un cabal mig i un calat de 1/5 del diàmetre el límit inferior és de 0,30 m/s, velocitat màxima que
s’emprarà per evitar l’erosió de la canonada.
La secció haurà de tenir en compte uns diàmetres mínims per evitar que els objectes sòlids que es
puguin introduir en les canonades les obstrueixin.
La pèrdua de càrrega, que haurà de tenir en compte els canvis de secció i els pous, degut a la
variació de velocitat, a l’igual que les connexions laterals.

Origen: Origen ciutadà

VOLUM D’AIGÜES RESIDUALS GENERADES:
La generació de les aigües residuals es calcula partint de la fórmula:

El resultat de 0,35 lts/s és insignificant en quant a cabal, pel que el dimensionat no es pot fer per
volum sinó per raons constructives. Dit d’una altra manera serà prioritari donar-li més pendent que més
diàmetre i els pous de registre compliran amb la funció de facilitar el rentat de la canonada.
AIGÜES PLUVIALS
Els ramals d’aigües pluvials es calculen per a la màxima pluja dels últims 100 anys d’una hora de
durada. La xifra s’obté pel “Mètode Racional” que transforma la pluja en escorrentia mitjançant la fórmula:

en la que:
A:
L’àrea de la conca afluent al punt del cabal pluvial del qual es desitja conèixer en hectàrees.
it,T:
La intensitat de la pluja mesurada en litres per segon i hectàrea que correspon a la màxima
tempesta per una freqüència o període de retorn donat (T) i per una durada (t).
C:
El coeficient d’escorrentia que correspont a la relació entre la quantitat de pluja i la quantitat
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en el que:
D:
L’abocament diari d’aigua en litre per habitant, que es situa en 200 litres.
H:
El nombre total d’habitants, 108 (52x4) habitants a raó de 4 persones per habitatge que és
l’equivalent a 16 dotacions.
T:
El període descàrrega de l’aigua = 10 hores

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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Precipitació diària: Una vegada obtinguda la precipitació diària Pd, caldrà reduir el seu valor aplicant
el coeficient KA, anomenat coeficient de simultaneïtat, mitjançant l’expressió:
en la que:
Pd’:
Precipitació diària corregida pel coeficient de simultaneïtat.
KA:
Coeficient de simultaneïtat. KA=1 si la A<1 km2
Pd:
Precipitació diària.
El resultat es de:

El resultat es de:

Cabal a evacuar:

A

C

Qtp

0,1697
0,6063

0,95
0,50
TOTAL

53,01
99,67
152,68

El cabal total màxim calculat del col·lector principal d’aigües pluvials/residuals serà de 152,68 l/s.
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en la que:
I1/Id: Característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un valor mitja de 11,
d’acord amb MOPU (1990).

Origen: Origen ciutadà

Intensitat màxima mitjana, a partir de la precipitació diària: El seu valor depèn de la zona en que es
troba, del període de retorn que es consideri, de la duració de la precipitació i del temps de concentració.
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A partir dels mapes publicats per l’A.C.A., d’isomàximes de precipitació diàries (PD) prenem la que
correspon a la nostra conca, que és de 90 mm/h per a un període de retorn de 100 anys.
El període de retorn: És el número d’anys que es considera que es superarà una vegada com a
mitjana la intensitat de pluja màxima adoptada.

Vialitat
Residencial i dotacions

Url de validació

d’aigua d’escorrentia. El valor de C es correspon amb el tipus de superfície i té els següents valors:
0,95 per a vialitat, aparcament i zones pavimentades.
0,5 per a les zones edificables amb ocupació inferior al 50%.
0,35 pels parcs i zones lliures que desguassen a la claveguera.
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27,08
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2,80

3,11

4,59

3,53

7,02

3,90

10,22

4,26

18,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

538,00 13,37

811,60

7,73

128,20

8,72

193,40

9,67

4,95

29,52

5,57

44,57

6,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

La canonada prevista pel col·lector d’aigües residuals i pluvials de PVC de doble paret serà en el
seu tram més desfavorable de 400 mm de diàmetre interior.

3.3.2.- DISPOSICIONS REGLAMENTÀRIES
La present instal·lació es farà seguint les següents disposicions legals:
o

DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament. (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)

o

REIAL DECRET 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995).

o

ORDRE 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986)

Memòria

13

Estat d'elaboració: Original

10,45 595,10 12,13

0,95 352,30

Origen: Origen ciutadà

1,00 328,30
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Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran
nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub.
Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran
cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat.
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. En tots els casos, i per diferents tipus
de materials (formigó, foneria, gres, fibra de vidre, polivinil de clorur (PVC), polietilè (PE), polipropilè (PP),
etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del Ministerio de
Fomento i la normativa (UNE i EN) vigent.

Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-cents
grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litre (l),
calculat segons la fórmula següent:
essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m).

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de
compressió, N, en newtons per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la normativa vigent.
Execució de les obres:
L’execució de les obres inclou les operacions següents:
subministrament del tub
preparació de l’assentament
col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i
rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o
canonades. El rejuntat serà interior i exterior.
execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la
junta exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10
cm).
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La resistència característica a la compressió no serà inferior a 28 N/mm2.

Origen: Origen ciutadà

Resistència:
Per a conduccions de formigó, PVC, PE, PP, i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre i quan la
generatriu del tub es trobi a menys d’1 m de la línia divisòria de la subbase amb l’esplanada, caldrà protegir
la conducció amb formigó HM-20. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de formigó
armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació,
compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al
projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en
aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 200 kg/cm2.
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la
col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb formigó fins
als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En el cas dels tubs per a les
connexions dels embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb formigó HM- 20.
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de
construir les connexions al clavegueram.
El tub de connexió dels embornals serà de Ø 25 cm mínim.
Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase
d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 20 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima
de mig metre i es taparà en aquest extrem.
Les connexions dels baixant de pluvials existents es connectaran a la xarxa de calvegueram amb tub
de Ø 16 cm mínim.

Mesurament i abonament:
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant
les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu
unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.
L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les peces
especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament,
s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment
de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat
prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó HM-20, si es fa, serà
d’abonament independent per metres cúbics (m3).
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en
aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista
no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat.
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La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així
com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes
robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici
de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a
reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses.

Origen: Origen ciutadà

Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres situades a la
vorera, i amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran reblertes de formigó, que sortiran almenys, 0,50 m de
la superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del punt final del tub de connexió.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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ARQUETES, POUS DE REGISTRE, CAMBRES DE DESCÀRREGA I SOBREEIXIDORS
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i
sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal.
Seran de formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats.
Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM-20
mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó HM-25 (mínim).
Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols
o criteri de la direcció d’obra.
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb
cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l’obra i,
llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de
detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent.

EMBORNALS, BUNERES I INTERCEPTORS AMB REIXA
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN
vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la
calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó,
segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar
una càrrega de trencament de 25 Tn.
Mesurament i abonament:
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es
considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l’excavació i
rebliment, llevat prescripció en contra.
Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal).
Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels embornals i
interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. El preu inclourà el formigó de
protecció
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Mesurament i abonament:
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres,
sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu
inclourà l’excavació i tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament
acabat i connectat.

Origen: Origen ciutadà

Execució de les obres:
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà
segons el que es prescriu a l’article 1.2.1.5 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació es procedirà a
construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides
als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció.
La unió de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb
formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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La disposició dels quals es troba en els plànols de planta corresponent.

Per poder realitzar l’estudi de la demana d’aigua potable de l’àmbit es parteix dels habitatges
existents dins l’àmbit a reurbanitzar i la previsió d’habitatges que s’hi podran edificar. A la vegada es
contempla la previsió d’habitatges que es podran edificar a les parcel·les contigües a l’àmbit.
Per obtenir la demanda d’aigua s’ha emprat com a referència les següents dotacions:

Estat d'elaboració: Original

50 habitants / Ha
100 habitants / Ha
75 habitants / Ha
220 l / habitant / dia

Així doncs, amb les dades particulars de l'àmbit s’obtenen els següents resultats:

52

4

CONSUM
REAL

DEMANDA
DIÀRIA

DEMANDA
ANUAL

(l/hab/dia)

(l/dia)

(m3/any)

220

45.760

16.473

Demanda total per l’abastament d’aigua de l’àmbit és:16.473 m3/any.
Per a les dotacions dels hidrants de protecció contra incendis, es preveu una demana puntual en
cas d’incendi a la zona de 1.000 l/min., durant 2 hores amb una pressió mínima de 10 m.c.d.a. Aquesta
dotació no computa en la demanada total de l’abastament d’aigua del sector com a un consum, però sí per
tenir en compte en el càlcul de la dimensió de la xarxa de distribució.
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3.4.2.- ESTUDI DE DEMANDA

PREVISIÓ
HABITATGES
DINS L’ÀMBIT
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Aquest hidrants seran del tipus 100 mm i se n’instal·larà 1 el qual cobreixen tot el àmbit, amb un radi
de cobertura de 100 m.
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S’instal·laran hidrants homologats per l’extinció d’incendis, de manera que es compleix els
requeriments establerts pel Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció
contra incendis en els edificis, complementaris del Document Bàsic de Seguretat contra incendis del Codi
Tècnic de l’Edificació (CTE).

HABITANTS
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En aquest apartat s'especifiquen les característiques de la xarxa d’abastament d’aigua i protecció
contra incendis, tan en el seu aspecte de disseny com els càlculs hidràulics pel dimensionament dels tubs i
demés elements que componen la xarxa. Es planteja la instal·lació d’una xarxa d’abastament d’aigua
adequada amb comptadors individuals pels habitatges existent, pels que estan en previsió de construcció i
per cada parcel·la sense edificar.

ÚS HABITATGE
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CONDICIONS DE PRESSIÓ:
La distribució estàtica de la xarxa en els punts de subministrament no serà superior a 60m c.d.a. En
el cas de produir-se pressions estàtiques superiors, la xarxa es divideix en sectors escalonats mitjançant
vàlvules reductores de pressió.
La pressió de servei s'aconsegueix deduint de la estàtica les pèrdues de càrrega. Aquella en cap
cas, serà inferior a l'atmosfèrica.
En els punts de connexió a la xarxa, la pressió en m.c.d.a. superarà en 15 metres l'alçaria en metres
de l'edificació. Les sobre-pressions de la xarxa de distribució superaran els 20 m.c.d.a.

La xarxa de distribució s'ha projectat en malla i solament en els casos d'escomeses de termini
disposa de disposició arbòria.
ELEMENTS CONSTITUENTS DE LA XARXA:

Canonades
Claus de pas
Hidrants contra incendi
Ventoses
Pericons

Les característiques dels diversos elements es descriuen en els plànols del present projecte, tenint
en compte en tot moment, les determinacions de la normativa vigent i en concret el Plec de Condicions.
DIMENSIONAMENT HIDRÀULIC:
Pel dimensionat e la xarxa s'han tingut presents els següents aspectes:
Per la pèrdua de càrrega s'ha estimat un coeficient de rugositat corresponent a 20 anys de
funcionament, tenint en compte les característiques del material.
La velocitat de circulació serà:
 0,6 m/s < velocitat de circulació < 2m/s
 A excepció de la velocitat dels hidrants de protecció contra incendis que podran
superar el valor límit de 2 m/s de forma puntual.
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Els elements que constitueixen la xarxa son:
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TIPUS:
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La xarxa d’abastament d’aigua que es planteja queda definida en els plànols de planta on es
clarifica el traçat. La xarxa segueix el traçat dels vials i les conduccions es situen a les voreres, o en la
calçada en els casos del vial de plataforma única.
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3.4.4.- PROCÉS DE CÀLCUL
El càlcul del dimensionat de les conduccions, es realitza mitjançant un mètode que satisfaci les lleis
hidràuliques. Es per aquest motiu que es deu satisfer, en primer lloc que la suma algebraica dels cabals que
entren en un nus sigui igual a la suma dels cabdals que en surten, i en segon lloc que les pèrdues de
càrrega en el punt de la malla sigui igual tan per un camí com per un altre.
El dimensionat de les conduccions, ve donat per la previsió d’ampliació i cobriment de les
necessitats de subministrament de la futura urbanització.
3.4.5.- DISPOSICIONS REGLAMENTÀRIES
La present instal·lació es farà seguint les següents disposicions legals:

o

DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria
d’aigües de Catalunya. (DOGC 21/11/2003)

o

REIAL DECRET 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableix els criteris sanitaris de la qualitat
de l’aigua i pel consum humà. (BOE 21/02/2003)

o

REAL DECRET LEGISLATIU 1/2001, de 20 de julio, pel que s’aprova el text refós de la Llei
d’aigües. (BOE 24/07/01)

o

LLEI 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99)

o

ORDRE 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua.” (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)

o

Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”

o

Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”

Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità

3.4.6.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions que
regularà la “Comisión Interminsterial de Productos de Construcción” (CIPC) i, en el seu cas, pel que disposa
el Real Decret 363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació,
envasat i etiquetatge de les substàncies perilloses) o qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui
ser d’aplicació.
Per a qualsevol tipus de canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions
Tècniques per a canonades d’abastament del ministeri corresponent.
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REIAL DECRET 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic
hidràulic. (BOE 6/6/2003)

Origen: Origen ciutadà
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CANONADES
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre
de sediments ni d’incrustacions.
Cada tub portarà impreses les característiques següents:
o
marca del fabricant
o
any de fabricació
o
diàmetre nominal
o
pressió nominal o de treball
o
norma segons la que ha estat fabricat
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada.
Canonades de polietilè
Les canonades de PE complirà la norma UNE 53 131-90 rev. 14 (98.12.15) i estaran acreditades pel
certificat d’AENOR vigent.
Canonades de PVC
Les canonades de PVC-U compliran la norma UNE EN 1452-2 rev. 15 (2002.07.10) i estaran
acreditades pel certificat d’AENOR vigent

UNIONS DE TUBS
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub.
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la
superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca.
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub.
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura.
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a
temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si.
Unió de tubs de PVC
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb
conformat del cap i junta de goma.
La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del cap del
tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats
adequades per evitar excessos que podrien produir la corrosió al tub, i acoblant immediatament el tub a la
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Unió de tubs de polietilè
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la
interior de la copa de la peça d’unió.

Origen: Origen ciutadà

Canonades de foneria
Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545.
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copa.
Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran.
Unió de tubs de foneria
Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi
interposarà material de junta.
Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer.
PECES ESPECIALS
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable.
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció.
Portaran gravada la marca del fabricant.
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la
pressió interior.

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:
o per a tubs de polietilè
o per a tubs de PVC
o per a tubs de foneria
Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub.

Cons
S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.
Derivació en T
Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació
Collarins
S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per a les
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre.
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la
canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos
cargols.
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Corbes
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior
del tub, com a mínim.

Origen: Origen ciutadà

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb platines.
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VÀLVULES
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector
de la xarxa.
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa
grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou resistent
per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant,
cal que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material
de foneria estarà pintat.
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió
nominal sobre una única cara, sense esforços excessius.
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i
estaran perfectament ajustades.
Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la
corrosió.
Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres.

S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins d’arquetes
quan no portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra amb un trampilló a nivell del
paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb
anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin la inspecció i
accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar l’arqueta.

La femella serà de bronze.
El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer.
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents
per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara.
La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions “Gibault”.
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem,
per evitar pèrdues per les dilatacions.
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.
Vàlvules de papallona
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes,
per diàmetres iguals superiors a 200 mm.
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Vàlvules de comporta
S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o foneria
grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer
galvanitzat i fet d’una única peça i la tija de fixació d’acer inoxidable.

Origen: Origen ciutadà

El tancament serà estanc en totes les vàlvules.
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El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d’acer fos
per a pressions superiors.
La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà
per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos.
L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen
esforços considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor.
Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona.
La tanca sempre serà estanca.
Vàlvules de retenció
Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble.
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i d’acer
fos per a pressions superiors.
Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre
juntes d’elastòmer.

Purga
Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció
connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub de diàmetre 63mm.

Ventoses
El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2.
Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb arc i tapa de
foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló.
BOQUES DE REG
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la
norma UNE 23-400 d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70.
S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro
colat desmuntable.
COMPTADORS PER A LES BOQUES DE REG
El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris
per a la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra.
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El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25
kg/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors.

Origen: Origen ciutadà

La tanca sempre serà estanca.
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HIDRANTS
Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.
S’emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una
distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d’un hidrant.
La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981.
Hidrants soterrats
El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complirà l’establer a la norma UNE 23.407
S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll
ràpid, segons la norma UNE 23-400./98
Es proveirà de i cerclo i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 124:1995 ,la cara
exterior serà de color vermell. Així mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical,
segons la normativa de Bombers.
EXECUCIÓ DE LES OBRES

El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm,
com a mínim.

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa.
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub.
S’exigirà una densitat superior al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat.
Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions
especifiques per aquesta situació.
Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior.
Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes)
Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm
i fondàries d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x
0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix
material, forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm.
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Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o
terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran
perfectament els costats del tub.

Origen: Origen ciutadà

Rases
Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària
suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior de
tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com
a referència la cota superior de la vorada col·locada.
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Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària
d’1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a
permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 15 cm de
gruix, arrebossada i lliscada. La trapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material.
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas.
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que hi
entri.
També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que
continguin.
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la
companyia concessionària.
MESURAMENT I ABONAMENT

Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent
s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta
manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la
xarxa d’aigua, les connexions i part proporcional de peces especials.

Quan l’hidrant és soterrat també te inclosa l’arqueta, el marc, la tapa i la placa senyalitzadora amb el
suport.
PROVES DE LES CANONADES INSTAL·LADES
La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s’arribi, en el punt més baix del tram
en prova, a un valor de 1,4 vegades la pressió màxima de treball en el punt de més pressió.
La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima pressió estàtica que existeixi en el tram de la
canonada objecte de la prova. La durada de la prova d’estanqueïtat serà de dues hores, i la pèrdua en
aquest temps serà inferior al valor donat per la fórmula:
V=K·L·D
en la qual:
V: pèrdua total en la prova, en litres.
L: longitud del tram objecte de la prova, en metres.
D: diàmetre interior, en metres.
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En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l’hidrant (amb
l’excavació i el rebliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces especials.

Origen: Origen ciutadà

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües
es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la
part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els
materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats
anteriors.
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k: coeficient depenent del material (1 a 0,25)
Independentment del valor que es fixi per a les pèrdues admissibles, si aquestes són
sobrepassades, el contractista haurà de repassar totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix, estarà
obligat a reparar qualsevol pèrdua d’aigua apreciable, encara que el total sigui inferior al considerat com a
admissible.
3.5.- RASES I ENCREUAMENTS
3.5.1.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ENCREUAMENTS DE VIALS
Definició
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal
executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases
transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de
calçada.
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular.
D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada.

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada.

Plànols
Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis
corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària respecte a la cota superior
de la vorada.
ENCREUAMENTS D’ABASTAMENT D’AIGUA:
Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí
de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El
formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95%
de la densitat màxima de l’assaig Pròctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 98% de la densitat
màxima del Pròctor Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la
vorada col·locada serà d’1,20 m, com a mínim.
el l’apartat corresponent. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran sòls
adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La
distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,05 m.
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Mesurament i abonament
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals
realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al
correcte acabament de l’encreuament.

Origen: Origen ciutadà

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó
adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de
color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció
facultativa.
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CONTROL DE QUALITAT I MESURES DE SEGURETAT

Amb independència del tipus d’obra que es tracta i donat que és necessari la redacció de l’Estudi
de Seguretat i Salut en el Treball per a la realització de les obres, s’adoptaran les mesures necessàries a
nivell de prevenció de riscos, procediments i equips tècnics suficients.

CONCLUSIÓ

Amb tot l'exposat; estudi econòmic i documentació gràfica que acompanya al present expedient, es
creu haver complert l'objecte proposat, sotmetent-lo a l'aprovació de la propietat i de quants Organismes
Oficials existeixin.
No obstant això, s'ampliaran quants dades estimi oportuns l'Organisme Competent.

Origen: Origen ciutadà

A Preixens, a 26 de febrer de 2021.
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Pablo Culleré Varea
Arquitecte col·legiat nº 4.436 COAA
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dels assaigs i proves que creguin oportunes, d'acord amb les condicions fixades en els Plecs i Normes
aplicables i fins un import de l'1% del Pressupost d'Execució Material de les obres, amb càrrec al
Contractista Adjudicatari.
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COMPLIMENT DE L’ORDRE VIV/561/2010, "DE 1 DE FEBRERO DEL MINISTERIO DE
VIVIENDA PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS"

L'establert al present document compleix amb l'especificat en la Normativa sobre l'Accés i
utilització dels espais públics urbanitzats VIV/561/2010 de l'1 de febrer de 2010.

Tot l'itinerari peatonal accessible dona compliment als següents requisits:

o
o
o
o
o

Places d'aparcament reservades per persones amb mobilitat reduïda:
Es tracta d'una zona eminentment residencial, amb previsió de places d'aparcament a cada parcel·la,
per tant no es preveu una zona d'aparcament públic i per tant, tampoc la previsió de places
d'aparcament reservades per persones amb mobilitat reduïda.
2-

COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC.
DB-SI-5. "ACCÉS DE VEHICLES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS"

En la Secció SI 5 “Intervenció dels bombers”, del Codi Tècnic de l'Edificació, a l'apartat de
condicions d'aproximació i entorn, s'indica que:
“Els vials d'aproximació dels vehicles dels bombers als espais de maniobra als que es refereix
l'apartat 1.2, han de complir les condicions següents:
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o

Discorrerà sempre de manera colindant o adjacent a la línia de façana o element horitzontal que
materialitzi físicament el límit edificat a nivell del sòl.
Les voreres de nova execució, degut a la irregularitat del teixit urbà, disposen d'una amplada
d’entre de 0,60 m i 1,40 m als carrers Raval de Dalt i Raval del Mig, mentre que el carrer Raval
de Baix i el carrer Estret no disposen de vorera degut a la poca amplada del carrer.
No presenta esglaons aïllats ni ressalts.
La pavimentació reuneix les característiques definides a l'article 11.
La pendent transversal màxima és del 2%.
La pendent longitudinal màxima és del 6%.
Disposarà d'una correcta senyalització i comunicació.

Origen: Origen ciutadà

Les voreres i calçades es troben a la mateixa cota, però delimitant clarament en el paviment la
zona preferent de vianants, que es correspon amb un itinerari accessible, així com la senyalització
vertical d'avís als vehicles.

o
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Per tant, està garantida la continuïtat de la circulació de vianants mitjançant les voreres, els
guals de vianants i la senyalització del pas de vianant.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

S’ha considerat com a itinerari adaptat el recorregut de vianants necessari per accedir a tots els
habitatges, ja que compleix amb les característiques que s’estableixen a l’annex 1 del decret objecte de
compliment.
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L’amplada útil de calçada dels carrers és similar o superior en tots els vials de circulació rodada
a 6 m. En el cas del l’àmbit d’estudi, al mantenir alineacions existents, no compleix l’amplada útil
de calçada en gran part dels trams de carrer objecte d’intervenció.

o

Els carrers compleixen la condició útil de pas d’alçada major de 3,70 m. Pendent menor del
15%.

o

Condició d’estabilitat, sobrecàrrega d’ús de 2.000 kg/cm2.

o

El projecte disposa hidrants en punts singulars, distribuïts de manera que es pugui donar servei
a l’edificació de tot el sector.
COMPLIMENT DECRET 201/94. ABOCADORS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

En el present projecte es compleix l'Ordre del 15 de setembre de 1986, per la qual s'aprova el
Plec de prescripcions tècniques generals per conductes de sanejament de poblacions, segons la qual el
diàmetre de les canonades de las xarxes de sanejament no serà inferior a 300 mm.
El “Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de poblacions”
redactat pel Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, exposa en el seu article 1.8 el
següent:
“El diàmetre nominal de canonades de la xarxa de sanejament no serà inferior a 300 mm”. S'ha
de tenir en compte que totes les canonades de la xarxa principal de sanejament d'aigües residuals
plantejada al projecte tenen un diàmetre interior mínim de 400 mm, amb el que es dona compliment a la
mencionada prescripció.

Annex 4.1
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COMPLIMENT DE L'ORDRE DE 15 DE SETEMBRE DE 1986 SOBRE LES XARXES DE
SANEJAMENT

Origen: Origen ciutadà

o

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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COMPLIMENT DECRET 241/94 SOBRE CONDICIONANTS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS

Els abocaments de terres procedents de l’excavació s’efectuaran en abocador autoritzat,
segons disposi l’Administració. En tot cas el preu del projecte no es modificarà en funció de la distància,
taxes i/o altres conceptes. Veure pressupost i apartat específic de gestió de residus.
5. -
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amplada mínima lliure: 3,5 m;
alçada mínima lliure o gàlib: 4,5 m;
capacitat portant del vial 20 kN/m²....".

El projecte compleix el Decret 241/94 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis dels edificis, així com l’establert al CTE-DB-SI; Document bàsic de seguretat en cas d’incendi”.
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Per tant, donada la geometria i seccions transversals proposades en la vialitat del present
projecte, no es dona compliment a la secció SI 5 ja que el carrer Raval de Baix i el carrer Estret tenen
una amplada inferior a 3,5 metres ja que mantenim les alineacions existents.
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ANNEX 4.2: NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ

GENERAL
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. (DOGC núm. 5.686 de 05/08/2010).
• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels
bombers. (BOE 28/03/2006).
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91. (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de
30/01/1995).
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques. (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991).
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques –BAU-). (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995).

ACCESSIBILITAT

• Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer del "Ministerio de la Vivienda para el Acceso y Utilización de los
Espacios Públicos".
VIALITAT
• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC:
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003).
• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de
firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003).
• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”. (BOE núm. 28 de
2/02/2000).
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC:
“Drenaje superficial”. (BOE 17/09/1990).
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• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques –BAU-). (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995).

Origen: Origen ciutadà

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació
de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007).
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• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques
que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics
que discorren pel subsol. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992).
• Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de
25/09/1992).
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.
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GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES

Origen: Origen ciutadà

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras”.
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986.
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86).
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T.
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec
de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a
denominar-se PG-4).
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89).
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i
lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització,
balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a
formigons i acers. (BOE 6/03/2002).
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la
construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).
Ordre Circular 8/01.
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.
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XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic.
(BOE 6/6/2003).
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de
Catalunya. (DOGC 21/11/2003).
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua i el consumo humano. (BOE 21/02/2003).
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
aguas. (BOE 24/07/01).
• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99).
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua. (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament).
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”.
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”.

• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en
els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91. (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC
núm. 2005 de 30/01/1995).

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
incendios”. (BOE núm. 298 de 14/12/1993).
XARXES DE SANEJAMENT
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003).
• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995).
• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986).
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y
sus instrucciones complementarias”. (BOE 4/09/2006).
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• Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBECPI/96: Condiciones de
Protección contra Incendios en los edificios”.(BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 ).

Origen: Origen ciutadà

Hidrants d’incendi
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• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas
de combustibles gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.
• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles”. (BOE
21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
Sector elèctric
• Llei 54/1997 del Sector elèctric.
• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització
d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE
13/03/2001).

Alta Tensió
• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. (BOE núm. 311 de
27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969.

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 224
18/09/2002).
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión.
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión.
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución.
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión.
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas.
Centres de Transformació
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación”. (BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15
de 18/01/83).
• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITCMIE-RAT, del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación”. (BOE núm. 183 de 01/08/1984).
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Baixa Tensió

Origen: Origen ciutadà

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric.
(DOGC 18/12/2001).
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• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE núm. 152 de
26/06/1984).
• Especificacions tècniques de companyies subministradores Enllumenat públic.
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. (DOGC
12/06/2001).
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE núm. 224 18/09/2002).
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.
XARXES DE TELECOMUNICACIONS
• Especificacions tècniques de les Companyies:

Origen: Origen ciutadà

− NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”.
− NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos
industriales”.
− Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976.

Estat d'elaboració: Original

Annex 4.2

5

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

Documentació fotogràfica

Url de validació

annex 4.3

Metadades

4 Annexes a la memòria

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

1

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA_02

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA_01

Url de validació

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA_01

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

2

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA _ 03

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DEL MIG
PART FINCA_02 I
FINCA_03

Url de validació

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA_02

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

3

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 06

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA _ 04 I FINCA 05

Url de validació

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA _ 04 I FINCA 05

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

4

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 07

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 07

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 07

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

5

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 09

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 08

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 08

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

6

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 10

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 10

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 10

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

7

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 11

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 11

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 11

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

8

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 13

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 12

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 12

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

9

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 14

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 14

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 13

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

10

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 15

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 15

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 14

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

11

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 16

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 16

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 16

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

12

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 18

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 17

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA _ 17

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

13

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER ESTRET
PART DE FINCA_19, FINCA_20,
FINCA_21 I FINCA_22

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER ESTRET
FINCA_19

Url de validació

CARRER ESTRET
FINCA _ 18 I PART DE
FINCA_19

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

14

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER ESTRET
FINCA_22 I FINCA_23

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER ESTRET
FINCA_22 I FINCA_23

Url de validació

CARRER ESTRET
FINCA_20, FINCA_21 I
FINCA_22

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

15

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER ESTRET
FINCA_24

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER ESTRET
FINCA_24

Url de validació

CARRER ESTRET
FINCA_22 I_23

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

16
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER ESTRET
FINCA _25

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER ESTRET
FINCA_24 I FINCA_25

Url de validació

CARRER ESTRET
FINCA_24

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

17

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_25

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER ESTRET
FINCA_25

Url de validació

CARRER ESTRET
FINCA_25

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

18
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_25

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_25

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_25

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

19

Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_25

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_25

Url de validació

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_25

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

20
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_26

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_26

Url de validació

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_26

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

21
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_27

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_27

Url de validació

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_27

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

22
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_30

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_29

Url de validació

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_28

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

23
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_32

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_31

Url de validació

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_31

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

24
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA 34 I FINCA_35

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_34

Url de validació

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA _33

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

25
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_35

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_35

Url de validació

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_35

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

26
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_36

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_35

Url de validació

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_35

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

27
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_37

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_36

Url de validació

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_36

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

28
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA_38

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_37

Url de validació

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_37

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA_39

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA_39

Url de validació

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA_38

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_40

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA_39

Url de validació

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA_39

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_41

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_40

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_40

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_42

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_42

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_41

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_43

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_43

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_43

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_44

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_43

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_43

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_45

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_45

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_44

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_46

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_46

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_45

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

37
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_48

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_47

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_47

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_49

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_49

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_48

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_50

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_50

Url de validació

CARRER RAVAL
DE BAIX
FINCA_50

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_49

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_50 I FINCA_49

Url de validació

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_50

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

41
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_49

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_49

Url de validació

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_49

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_48

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_48

Url de validació

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_49

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_47

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_47

Url de validació

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_48

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

44
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_46

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_46

Url de validació

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_46

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_46, FINCA_45 I
FINCA_44

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_46

Url de validació

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_46

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_51

Url de validació

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_44

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_52

Url de validació

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_51

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_52

Url de validació

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_52

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_40

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_41 I FINCA_40

Url de validació

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_41

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_53

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_53

Url de validació

CARRER RAVAL
DE DALT
FINCA_40

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_53

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_53

Url de validació

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_53

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

52
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Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_53

Url de validació

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_53

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_54

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_54

Url de validació

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_53

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_54

Url de validació

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_54

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_54 I FINCA_53

Url de validació

TRAM
COMPLEMENTARI
FINCA_54

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original
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Annex 4.3

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA_55

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA_55

Url de validació

CARRER RAVAL
DEL MIG
FINCA_55

Metadades

PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

Control de qualitat

Url de validació

annex 4.4

Metadades

4 Annexes a la memòria

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

ANNEX 4.4: PLA DE CONTROL DE QUALITATS DELS MATERIALS
1 - CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS
PROCESSOS CONSTRUCTIUS.
INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL.
El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels
materials, equips i productes que estableix el CTE .
El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, equips i
sistemes constructius de l’edificació en general.
En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i sistemes
que s’incorporin en els edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable d’acord amb les
corresponents Directives Europees.
Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que facilitin
el compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per l’Administració.

També es consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que
demostrin el compliment de les exigències bàsiques del CTE.

Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte”
Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”.
Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra”
segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la Edificación”
(CTE).
A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de
disposicions i articles que s’adjunta tot seguit i que conforma el present document.
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Els articles que marquen les directrius són els següents:

Origen: Origen ciutadà

També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, les
certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució de les obres, les
certificacions mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres avaluacions
mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús
previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 28 de juliol,
i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin d’aplicació. Això
significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i s’estableixen unes
noves regles per les condicions que han de complir els productes de construcció a través del marcat
CE.
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són
admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici.

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d’incendi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d’utilització.
Protecció en front del soroll.
Estalvi d’energia i aïllament tèrmic.

Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb
els requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE
(Guies pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea).
Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent
Decisió de la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+,
1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte
pel fabricant i/o per un organisme notificat).

El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la Administració
competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan
afectats pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes
en el Reial Decret 1630/1992.
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents
passos:
 Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la
norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data
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El marcat CE d’un producte de construcció indica:

Origen: Origen ciutadà

El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en
els següents requisits essencials:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de
construcció al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de
recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als
fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra).
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2. El marcat CE

El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
1. En el producte pròpiament dit.
2. En una etiqueta adherida al mateix.
3. En el seu envàs o embalatge.
4. En la documentació comercial que s’adjunta.
Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una
dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres).

El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les quatre
possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals es
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El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE.
La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma
nacional corresponent (FAV).
La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional
corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els
fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent o la
de la nova redacció sorgida.
El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix
producte en funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la norma EN o
Guia DITE corresponent (SEC).
La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE).

Origen: Origen ciutadà
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En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció de la
publicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades per
capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent:
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d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la corresponent norma
nacional hagi expirat.
La existència del marcat CE pròpiament dit.
La existència de la documentació addicional que procedeixi.

Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i Comercio”,
entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, per últim, en
“Productes de construcció”.
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
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El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi).
El nom comercial o la marca distintiva del fabricant.
L’adreça del fabricant.
El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica.
Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte.
El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix)
El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de
totes elles).
La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada.
Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les
especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en el
DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte en las
inscripcions complementàries)

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o
composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel
símbol.

Origen: Origen ciutadà

La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits legals
per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta característica.
En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel producte,
sinó el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i la avaluació
de conformitat associada.
3. La documentació addicional
A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació
addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables
altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que
li han estat aplicades.
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Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD (no
performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00




Url de validació

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les que
s’inclouen:
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Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes
sigui quin sigui el sistema d’avaluació assignat.
Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels
productes amb sistema d’avaluació 3.
Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció
notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+.
Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat,
necessari pels productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+.

Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi exhaurit el
termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la
comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la normativa vigent
mentre no es produeixi la seva anul·lació expressa.
PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS EXIGIBLE EL
SISTEMA DE “MARCAT CE”

En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del RD1630/92,
podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte:

1. Productes nacionals
D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El
compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant:
a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com
obligatòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació,
etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i de Ciència i Tecnologia.
b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva
observància.
c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació aportada
no ens hagi estat facilitada o no existeixi.
A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es
defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió.
2. Productes que provenen d’un país comunitari
En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada)
seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si:
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1. Productes nacionals.
2. Productes d’altre estat de la Unió Europea.
3. Productes extracomunitaris.

Origen: Origen ciutadà

A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de construcció
als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per
aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de coexistència).

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació
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Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a
Espanya.
Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme
autoritzat en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest
d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construcció.

Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent
mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No
s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al procediment
descrit en el punt 1.
3. Productes que provenen de un país extracomunitari
L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzarse dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques
europees corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el procediment analitzat en el punt 1.
Documents acreditatius
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més
notables) que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions tècniques
del producte en qüestió.

Marca / Certificat de conformitat a Norma:
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa
Nacional d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es)
determinada(es) Norma(es) que li són d’aplicació.
- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un
procés de concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en
fàbrica i en el mercat) a través dels Comitès Tècnics de Certificació (CTC) del
corresponent organisme de certificació (AENOR, ECA, LGAI...)
- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen
una data de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada.



Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT):
- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser
acreditats per aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el
comportament favorable del producte per la utilització prevista en front als requisits
essencials descrivint-se, no només les condicions del material, sinó les de posada en
obra i conservació.
- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les
característiques tècniques del producte.
- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de
Ciencias de la Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas
anterior, comprovar la data de validesa del DIT.



Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)
- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus)
emès pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el
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Origen: Origen ciutadà

La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes
específiques de cada producte.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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BOE, en el que es certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques
de caràcter obligatori contingudes en les disposicions corresponents.
En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat,
mitjançant Ordre Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al
CCRR.

Autoritzacions d’ús dels forjats:
- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de
formigó armat o presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats de
formigó, o de ceràmica i formigó que s’utilitzin per la fabricació d’elements resistents
per a pisos i cobertes per la edificació.
- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda (DGAPV)
del Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el BOE.
- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per terminis
iguals a sol·licitud del peticionari.



Segell INCE / Marca AENOR
- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells
productes que ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma
UNE.
- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC
d’AENOR (entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix
contingut en els seus reglaments tècnics pera la concessió i enretirada).
- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat
de conformitat a Norma.



Certificats d’assaig
- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una
mostra determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest
document no és, per tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja que la
producció total no es controla i, per tant, cal mostrar-se cautelós en front a la seva
admissió.
- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests
Laboratoris han de justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial
atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta acreditació és requisit
imprescindible per que els assaigs i proves que es redactin siguin vàlids, en el cas que
la normativa corresponent exigeixi que es tracti de laboratoris acreditats.
- En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial
del laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic,
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Segell INCE
- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”,
mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació de les
especificacions tècniques exigibles.
- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix
les corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la
matèria primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat
estadística de la producció.
- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes
vegades com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús del Segell
INCE quan es comprovi l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir
per a la seva concessió.

Origen: Origen ciutadà



Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la
Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: www.enac.es.
Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents,
concedits per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web:
www.ietcc.csic.es/apoio.html
Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en www.miviv.es,
en “Normativa”.
La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en
les seves pàgines web www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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Informació suplementària

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Altres distintius i marques de qualitat voluntaris
- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes
públics o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de
les especificacions tècniques obligatòries.
- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats
per la OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat
CIETAN per biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pel·lícula
anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT per revestiment d’alumini.
- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com,
per exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Origen: Origen ciutadà





Codi Segur de Validació

recordant que pot servir de referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació
que elabora i comprova ENAC
En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar
que les especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les
exigides per les disposicions vigents i que s’acredita el seu compliment.
Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant
que el material lliurat es correspon amb el del certificat aportat.

Certificat del fabricant
- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie
d’especificacions tècniques.
- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en
l’apartat anterior; en aquest cas seran valides les citades recomanacions.
- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de
responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema.



https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

PROJECTE D’URBANITZACIÓ





Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

-

Url de validació

-

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

MATERIALS
1. CIMENTS
Instrucció per la recepció de ciments (RC-03)
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucció RC-97, incorporant la obligació de estar en possessió del marcat
«CE» pels ciments comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats introduïdes
durant el termini de vigència de la mateixa.
Fase de recepció de materials de construcció
 Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzematge
 Article 11. Control de recepció
Ciments comuns
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d’1
deFebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Ciments especials
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor de hidratació (UNE-EN
14216) i ciments d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4), aprovades per Resolució
d’1 deFebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. MAONS CERÀMICS

Fase de recepció de materials de construcció
 Article 5. Subministrament i identificació
 Article 6. Control i recepció
 Article 7. Mètodes d’assaig
3. BLOCS DE FORMIGÓ
Plec de prescripcions tècniques generales per a la recepció de blocs de formigó en les obres de
construcció (RB-90)
Aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990).
Fase de Recepció de materials de construcció
 Articulo 5. Subministrament i identificació
 Article 6. Recepció
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Plec general de condicions per a la recepció de maons ceràmics en les obres de construcció
(RL-88)
Aprovat per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988).

Origen: Origen ciutadà

Ciments de ram de paleta
Obligatorietat del marcat CE pels ciments de ram de paleta (UNE- EN 413-1, aprovada per
Resolució d’1 de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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4. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES
Sistemes i Kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, pannells de materials aïllants o a
vegades de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE Nº 009), aprovada per
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres, fonamentacions i
estructures de construcció
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per Ordre de
29 de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Ancoratges metàl·lics per a formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE Nº 001–1 ,2, 3 i 4.
 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE Nº 001-5.

Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de magnesi
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14016-1), aprovada per
Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005).
Àrids per a formigons, morters i lletades
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 de
gener de 2004 (BOE 11/02/2004).
 Àrids per a formigó. UNE-EN 12620.
 Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1.
 Àrids per a morters. UNE-EN 13139.

5. PREFABRICATS
Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 6 de maig de
2002 (BOE 30/05/2002) i ampliades per Resolució d’1 defebrer de 2005 (BOE 19/02/2005)
 Elements per a tanques. UNE-EN 12839.
 Mastelers (mastiles) i pals (postes). UNE-EN 12843.
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Additius per a formigons i pastes
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig
de 2002 i Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005).
 Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2
 Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat. UNE-EN
934-4.

Origen: Origen ciutadà

Recolzaments estructurals
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes , aprovada per Resolució d’1 defebrer de
2005 (BOE 19/02/2005).
 Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7.
 Recolzaments de rodet. UNE-EN 1337- 4.
 Recolzaments oscil·lants. UNE-EN 1337-6.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers d’estructura oberta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1520), aprovada per Resolució
de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de fusta
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 007;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Escales prefabricades (kits)
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 008;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de troncs
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº 012;
aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vores (Bordillos) prefabricats de formigó
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1340), aprovada per Resolució
de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004)
6. INSTAL·LACIONS ELÉCTRIQUES

Instal·lacions fixes d’extinció d’incendis. Sistemes equipats amb mànegues.
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).
 Boques d’incendi equipades amb manegues semirígides. UNE-EN 671-1
 Boques d’incendi equipades amb manegues planes. UNE-EN 671-2
Sistemes fixes d’extinció d’incendis. Components per a Sistemes d’extinció mitjançant agents
gasosos
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3
d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de Juny de 2004
(BOE16/07/2004) i modificada per Resolució de 9 de Novembre de 2005(BOE 01/12/2005).
 Vàlvules direccionals de alta i baixa pressió i els seus actuadors per a Sistemes de CO2.
UNE-EN 12094-5.
 Dispositius no elèctrics d’avortament per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6
 Difusors per a Sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7
 Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13
 Requisits i mètodes d’assaig pel Dispositius manuals d’inici i aturada. UNE-EN-12094-3.
 Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. UNEEN-12094-9.
 Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius de passatge. UNE-EN-12094- 11.
 Requisits i mètodes d’assaig per a Dispositius pneumàtics d’alarma. UNEEN- 12094-12
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7. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Origen: Origen ciutadà

Columnes i bàculs d’enllumenat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 10 d’octubre
de 2003 (BOE 31/10/2003) i ampliada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004)
 Acer. UNE-EN 40- 5.
 Alumini. UNE-EN 40-6
 Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).
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Sistemes d’extinció d’incendis. Sistemes d’extinció per pols
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per
Resolució de 3 d’octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per Resolució de 9 de
Novembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 3 d’octubre
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions del 14 d’abril de 2003(BOE
28/04/2003), 28 de juny de juny de 2004(BOE 16/07/2004) i 19 de febrer de 2005(BOE
19/02/2005).
 Ruixados automàtics. UNE-EN 12259-1
 Conjunts de vàlvula d’alarma de canonada mullada i cambres de retard. UNEEN 12259-2
 Conjunt de vàlvula d’alarma de canonada seca. UNE-EN 12259-3
 Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4
 Components per a Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. Detectors de flux d’aigua.
UNE-EN-12259-5

Origen: Origen ciutadà

Sistemes de detecció i alarma d’incendis.
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 14 d’abril de
2003 (BOE 28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
 Dispositius d’alarma d’incendis - Dispositius acústics. UNE-EN 54-3.
 Equips de Subministrament d’alimentació. UNE-EN 54-4.
 Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5.
 Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difosa, llum
tramesa o per ionització. UNE-EN-54-7.
 Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNEEN-54-12.

Estat d'elaboració: Original
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1. FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT
Instrucció de Formigó Estructural (EHE)
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d’ 11 de desembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de projecte
 Article 4. Documents del Projecte

Estat d'elaboració: Original

Fase d’execució d’elements constructius
 Article 95. Control de la execució
 Article 97. Control del tesat de les armadures actives
 Article 98. Control d’execució de la injecció
 Article 99. Assaigs d’informació complementària de l’estructura

Origen: Origen ciutadà

Fase de Recepció de materials de construcció
 Article 1.1. Certificació i distintius
 Article 81. Control dels Components del formigó
 Article 82. Control de la qualitat del formigó
 Article 83. Control de la consistència del formigó
 Article 84. Control de la resistència del formigó
 Article 85. Control de las especificacions relatives a la durabilitat del formigó
 Article 86. Assaigs previs del formigó
 Article 87. Assaigs característics del formigó
 Article 88. Assaigs de Control del formigó
 Article 90. Control de la qualitat de l’acer
 Article 91. Control de Dispositius d’ancoratge i entroncament de les armadures posttesades.
 Article 92. Control de las beines i accessoris per a armadures de pretesat
 Article 93. Control dels equips de tesat
 Article 94. Control dels productes de injecció

Fase de Recepció d’elements constructius
 Article 4.9. Documentació final de l’obra

2. INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Reglament de instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93)
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993)
Fase de Recepció d’equips i materials
 Article 2
 Article 3
 Article 9
Fase de execució de les instal·lacions
 Article 10
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Fase de Recepció de equips i materials
 Article 6. Equips i materials
 ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió
 ITC-BT-07. Cables. Xarxes soterrades per a distribució en baixa tensió

Origen: Origen ciutadà

Fase de Recepció de les instal·lacions
 Article 18. Execució i Posada en servei de les instal·lacions
 ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions
 ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions
INSTAL·LACIONS DE FONTANERÍA
Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d’Aigua
Aprovades per Ordre Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)

Fase de Recepció de les instal·lacions
 6.1 Inspeccions
 6.2 Prova de les instal·lacions
Fase de projecte
 Annex I. Instal·lacions interiors de Subministrament d’aigua, que necessiten projecte
específic.
Fase de Recepció d’equips i materials
 Article 2. Materials emprats en canonades
INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006)
Fase de projecte
 Article 3. Condicions de disseny.
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Fase de Recepció d’equips i materials
 6.3 Homologació
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INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT)
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. (BOE 18/09/2002)
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Apèndix C Normes de referència.

Fase de Recepció de materials de construcció
 Article 6. Productes de construcció
 Article 6.2 Normes de referència. Normes de producte.
Fase de execució d’elements constructius
 Article 5 Construcció i proves
 Apèndix C Normes de referència. Normes de assaig.

Origen: Origen ciutadà
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2 - CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. LLISTAT MÍNIM DE PROVES I
CONTROLS A REALITZAR.
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin
en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació,
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi
de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i
rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment.
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les
prestacions finals de l’edifici.
Així doncs:

2) El Constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al Director d'Obra i al
Director de l'Execució de l'Obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així
com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.
3) La documentació de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra
podrà servir, si així ho autoritzés el Director de l'Execució de l'Obra, com a part del control de
qualitat de l'obra.
Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel Director de
l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interès legítim.
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra.
El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls
exigeixi en la reglamentació vigent, en el Plec del projecte o en el corresponent ESTUDI DE
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Estat d'elaboració: Original

1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.

Origen: Origen ciutadà

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig
del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades.
El Director d'Execució de l'Obra cursarà instruccions al Constructor perquè aporti els certificats de
qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra.
CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT
D'OBRA
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra.
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels
documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte
final (unitat d'obra).
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a
realitzar durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el
Plec, així com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora.

El Director d'Execució de l'Obra redactarà el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL
DE QUALITAT DE L'OBRA, d'acord amb les especificacions del projecte i el descrit en el present Pla de
control de qualitat.
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel Director d'Execució de l'Obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

Origen: Origen ciutadà

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a
verificar per part del Director d'Execució de l'Obra durant el procés d'execució.

Estat d'elaboració: Original
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

- Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.
- Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.
- Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001
2. SUBSISTEMA DE FORMIGÓ ARMAT. EHE

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles
72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Annex 4.4
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Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els
Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l’inici de l’obra)
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)

Origen: Origen ciutadà

2.1 CONTROL DE MATERIALS

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES

-

Url de validació

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR

-

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Origen: Origen ciutadà

Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execució de la injecció.
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no
destructius)
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Control d’execució a nivell reduït:
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

2.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ

-

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

Altres controls:
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d’injecció.

-

Url de validació

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduït:
- Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de
l’acer han de ser coneguts abans de formigonar.
- Comprovació de soldabilitat:
- En el cas d’existir empalmes per soldadura

-

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Criteris de rebuig

1 en general



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Verificacions

Criteris de rebuig

1 per esplanació



Variacions superiors a ±50 mm respecte a les
especificacions de projecte.

2.2 Cota del fons.

1 per esplanació



Variacions superiors a ±50 mm respecte a les
especificacions de projecte.

2.3 Anivellació de l'excavació.

1 per esplanació



Variacions no acumulatives de 50 mm en
general.

2.4 Identificació de les
característiques del terreny del
fons de l'excavació.

1 per esplanació



Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

2.5 Discontinuïtats del terreny durant 1 per esplanació
el tall de terres.



Existència de llenties o restes d'edificacions.

FASE

1

Origen: Origen ciutadà

Nº de controls

2.1 Altura de cada franja.

ACR020

Reblert de rases amb sorra 0/5 mm
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Verificacions

Criteris de rebuig

1 per tongada



Superior a 25 cm.

1.2 Materials de les diferents capes. 1 per tongada



No són de característiques uniformes.

1.3 Pendent transversal de la
superfície de les capes durant
l'execució del reomplert.



Inferior al 6%.
No permet assegurar l'evacuació de les aigües
sense perill d'erosió.

FASE

2

1 per tongada



Humidificació o dessecació de cada tongada.

Verificacions
2.1 Contingut d'humitat.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per tongada



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

ACR020b Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació i compactació al 95% del PM
FASE

1

Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per tongada



Superior a 25 cm.

1.2 Materials de les diferents capes. 1 per tongada



No són de característiques uniformes.

1.3 Pendent transversal de la
superfície de les capes durant
l'execució del reomplert.



Inferior al 6%.
No permet assegurar l'evacuació de les aigües
sense perill d'erosió.

1.1 Gruix de les tongades.

FASE

2

1 per tongada



Humidificació o dessecació de cada tongada.
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Nº de controls

1.1 Gruix de les tongades.

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

2

Nº de controls

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

FASE

Codi Segur de Validació

Replanteig en el terreny.

1.1 Distàncies relatives a llindes de
parcel·la, serveis, servituds,
fonamentacions i edificacions
pròximes.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

1

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

Excavació de rases

Verificacions

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

FASE

Url de validació

ACE040

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per tongada



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Existència d'assentaments.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per excavació



Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per excavació



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Compactació.
Existència d'assentaments.

1

Estès del material en tongadas d'espessor uniforme.
Criteris de rebuig

1 per tongada



Superior a 30 cm.

1.2 Gruix total.

1 per unitat



Gruix diferent en més d'1/5 del gruix especificat
en el projecte.

1.3 Planitud.

1 per unitat



Variacions superiors a ±10 mm, amidades amb
regla de 3 m.

FASE

2

Humectació o dessecació de cada tongada.

Verificacions
2.1 Contingut d'humitat.

FASE

3

Verificacions

MPC010
1



Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per tongada



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Existència d'assentaments.

Paviment continu de formigó de 20 cm de gruix
Abocament i compactació del formigó.

Verificacions
1.1 Gruix.

Criteris de rebuig

1 per tongada

Compactació.

3.1 Uniformitat de la superfície
d'acabat.

FASE

Nº de controls

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 100 m²



Inferior a 20 cm.
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Nº de controls

1.1 Gruix de les tongades.

Origen: Origen ciutadà

Base granular amb tot-u artificial, i compactació al 98% del Proctor Modificat

Verificacions

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

2

2.1 Uniformitat de la superfície
d'acabat.

FASE



Humectació de les terres.

Verificacions

MBG010b

Criteris de rebuig

1 per tongada

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

1

1.1 Contingut d'humitat.

FASE

Nº de controls

Compactació fins al 95% del Proctor Modificat

Verificacions

Codi Segur de Validació

ACR060
FASE

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

Compactació.

3.1 Uniformitat de la superfície
d'acabat.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

3

Verificacions

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

FASE

Url de validació

Verificacions
2.1 Contingut d'humitat.

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

3

Nº de controls

Criteris de rebuig

Consistència de la pasterada en el moment de la
descàrrega distinta de l'especificada en el
projecte o que presenti principi d'adormiment.
 Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una
altra substància nociva no prevista en el projecte.

Curat del formigó.
L'enduriment s'ha realitzat mitjançant addició
d'aigua o protegint la superfície amb un plàstic,
en comptes d'aplicant un líquid d'enduriment.

Aplicació manual del morter acolorit endurecedor.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

3.1 Empolvorament.

1 cada 100 m²



El formigó no ha quedat totalment cobert.

3.2 Allisat amb plana.

1 cada 100 m²



El color no s'ha integrat en el formigó.

FASE

4

Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total.
Nº de controls

Criteris de rebuig

4.1 Empolvorament.

1 cada 100 m²



La superfície no ha quedat totalment coberta.

4.2 Impressió.

1 cada 100 m²



No s'han utilitzat els motlles especificats en el
projecte.

5

Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió.

Verificacions

FASE

6

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 100 m²



No han transcorregut com a mínim 3 dies des de
la impressió del paviment.

Aplicació de la resina d'acabat.

Verificacions
6.1 Aplicació.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 100 m²



La superfície a tractar no ha endurit.
Manca d'uniformitat.
 Capes de gruix excessiu.


IUA020b
FASE

1

Tub de polietilè PE

Replanteig i traçat.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 20 m



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.2 Volums de protecció i prohibició 1 cada 20 m
respecte a altres instal·lacions o
elements.



No s'han respectat.

1.1 Situació.

FASE

2

Col·locació del tub.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig
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5.1 Neteja.

Origen: Origen ciutadà

Verificacions

FASE

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001



Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Criteris de rebuig

1 cada 100 m²



Codi Segur de Validació

FASE

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

Nº de controls

2.1 Mètode aplicat, temps de curat i 1 per fase de formigonat
protecció de superfícies.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

2

Verificacions

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

FASE

Url de validació

Verificacions
1.2 Condicions d'abocament del
formigó.

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Replanteig i traçat
del conducte en
planta i pendents.

1
Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 10 m



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.2 Dimensions, profunditat i traçat. 1 cada 10 m



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.3 Distància a altres elements i
instal·lacions.



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE

2

Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.

2.1 Superfície de recolzament.

FASE

3

Verificacions



Manca de planitud o presència d'irregularitats en
el pla de recolzament.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 10 m



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Abocada de la sorra en el fons de la rasa.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

4.1 Gruix de la capa.

1 cada 10 m



Inferior a 10 cm.

4.2 Humitat i compacitat.

1 cada 10 m



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE

5

Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.

Verificacions
5.1 Neteja de l'interior dels
col·lectors.
FASE

6

6.1 Pendent.
7

Criteris de rebuig

1 cada 10 m



Existència de restes o elements adherits.

Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera.

Verificacions

FASE

Nº de controls

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 10 m



Inferior al 0,50%.

Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig
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4

Criteris de rebuig

Presentació en sec de tubs i peces especials.

3.1 Nombre, tipus i dimensions.

FASE

Nº de controls
1 cada 10 m

Origen: Origen ciutadà

Verificacions

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web



1 cada 10 m

Codi Segur de Validació

Criteris de rebuig

IUS011 Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret corrugat

1.1 Situació.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

Nº de controls

PROVES DE SERVEI

Verificacions

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

1 cada 20 m

FASE

Url de validació

Verificacions
2.1 Tipus, situació i dimensió.

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Execució del reblert envoltant.
Nº de controls

Criteris de rebuig

1 cada 10 m



Inferior a 30 cm.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicació
IUS081
FASE

1

CTE. DB HS Salubridad

Canaleta prefabricada de drenatge
Replanteig i traçat de la bunera.

Verificacions

Criteris de rebuig

1 per bonera



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.2 Dimensions, profunditat i traçat. 1 per bonera



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE

2

Eliminació de les terres soltes en el fons prèviament excavat.

Verificacions
2.1 Superfície de recolzament.

3

Criteris de rebuig

1 per bonera



Manca de planitud o presència d'irregularitats en
el pla de recolzament.

Abocat i compactació del formigó en formació de solera.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

3.1 Gruix.

1 per bonera



3.2 Condicions d'abocament del
formigó.

1 per bonera



FASE

4

4.1 Disposició, tipus i dimensions.

5

Consistència de la pasterada en el moment de la
descàrrega distinta de l'especificada en el
projecte o que presenti principi d'adormiment.
 Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una
altra substància nociva no prevista en el projecte.

Muntatge dels accessoris en la canaleta.

Verificacions

FASE

Inferior a 20 cm.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per bonera



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Col·locació de la bunera sobre la base de formigó.

Verificacions
5.1 Disposició, tipus i dimensions.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per bonera



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
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FASE

Nº de controls

Origen: Origen ciutadà

Nº de controls

1.1 Situació.

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Existència de restes de brutícia.

1 per junt

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web



7.2 Junt, connexió i segellat.

8.1 Gruix.

Codi Segur de Validació

Criteris de rebuig

1 cada 10 m

8

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

Nº de controls

Verificacions

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

7.1 Neteja.

FASE

Url de validació

Verificacions

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Acoblament i rejuntat de la canonada a la bunera.

Verificacions

Nº de controls

7.1 Connexions dels tubs i segellat. 1 per tub

Criteris de rebuig
Entrega de tubs insuficient.
Fixació defectuosa.
 Manca d'hermeticitat.



FASE

8

Col·locació del sifó en línia.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

8.1 Disposició i tipus.

1 per bonera



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

8.2 Connexió i segellat.

1 per unitat



Entrega de tubs insuficient.
Segellat de junts defectuós.



IUS091
1

Embornal prefabricat de formigó
Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat.

Verificacions

Criteris de rebuig

1 per unitat



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.2 Dimensions i traçat.

1 per unitat



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.3 Distància a altres elements i
instal·lacions.

1 per unitat



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per unitat



FASE

2

Excavació.

Verificacions
2.1 Dimensions i acabat.

FASE

3

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Abocat i compactació del formigó en formació de solera.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

3.1 Gruix.

1 per unitat



3.2 Condicions d'abocament del
formigó.

1 per unitat



FASE

4

Inferior a 10 cm.

Consistència de la pasterada en el moment de la
descàrrega distinta de l'especificada en el
projecte o que presenti principi d'adormiment.
 Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una
altra substància nociva no prevista en el projecte.

Col·locació del embornal prefabricat.

Verificacions
4.1 Disposició i dimensions.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per unitat



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Annex 4.4
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Estat d'elaboració: Original

Nº de controls

1.1 Situació.

Origen: Origen ciutadà

FASE

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Manca de correspondència entre els tubs i les
perforacions per a la seva connexió.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

7

Criteris de rebuig


Codi Segur de Validació

Nº de controls

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

FASE

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

Formació de forats per connexionat de tubs.

6.1 Situació i dimensions dels tubs i 1 per bonera
les perforacions.

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

6

Verificacions

Url de validació

FASE

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

6

Reblert de l'extradós.

Verificacions
6.1 Acabat i compactat.

FASE

7

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per unitat



7.1 Reixeta.

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per unitat




IUR020
FASE

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Col·locació del marc i la reixeta.

Verificacions

Manca d'hermeticitat al pas d'olors.
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

Canonada de forniment i distribució d'aigua de Polietilè
1

Replanteig i traçat.
Nº de controls

Criteris de rebuig

1.1 Situació.

1 per canonada



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.2 Dimensions i traçat de la rasa.

1 per rasa



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.



No s'han respectat.

1.3 Volums de protecció i prohibició 1 cada 15 m
respecte a altres instal·lacions o
elements.
2

Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.

Verificacions
2.1 Neteja i planitud.

FASE

3

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per rasa



Manca de planitud o presència d'irregularitats en
el pla de recolzament.

Abocat de la sorra en el fons de la rasa.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

3.1 Gruix de la capa.

1 cada 15 m



Inferior a 10 cm.

3.2 Humitat i compacitat.

1 cada 15 m



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE

4

Col·locació de la canonada.

Verificacions

Nº de controls

Criteris de rebuig

4.1 Tipus, situació i dimensió.

1 cada 15 m



Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

4.2 Col·locació del maneguet
passamurs.

1 cada 15 m de
canonada



Absència
de
impermeabilitzat.

passatubs

rejuntat

Annex 4.4
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Estat d'elaboració: Original

FASE

Origen: Origen ciutadà

Verificacions
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Entrega de tubs insuficient.
Fixació defectuosa.
 Manca d'hermeticitat.


Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Criteris de rebuig


FASE

Codi Segur de Validació

Nº de controls

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector.

5.1 Connexions dels tubs i segellat. 1 per tub

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

5

Verificacions

Url de validació

FASE

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Nº de controls

Criteris de rebuig

1 per unitat



Variacions superiors a ±30 mm.

CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A
L'EDIFICI ACABAT
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes.
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel Director
d'Execució de l'Obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que
pogués ordenar la Direcció facultativa durant el transcurs de l'obra.

VALORACIÓ ECONÒMICA

Annex 4.4
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Estat d'elaboració: Original

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució
material del projecte.

Origen: Origen ciutadà

Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

Replanteig i marcat dels eixos.

1.1 Replanteig.

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

1

Verificacions

Url de validació

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

TSV030 Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm, per a suport de senyalització vertical de
tràfic
FASE

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

Gestió de residus

Url de validació

annex 4.5

Metadades

4 Annexes a la memòria

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ

ANNEX 4.5: GESTIÓ DE RESIDUS

ÍNDEX
1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT

Origen: Origen ciutadà

2.- AGENTS INTERVINENTS
2.1.- Identificació
2.1.1.- Productor de residus (Promotor)
2.1.2.- Posseïdor de residus (Constructor)
2.1.3.- Gestor de residus
2.2.- Obligacions
2.2.1.- Productor de residus (Promotor)
2.2.2.- Posseïdor de residus (Constructor)
2.2.3.- Gestor de residus
3.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE
4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN
L'OBRA, CODIFICATS SEGONS L'ORDRE MAM/304/2002

Estat d'elaboració: Original

5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
QUE GGENERARAN EN L'OBRA
6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS
RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA
OBJECTE DEL PROJECTE
7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN
EN L'OBRA
8.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
ENDERROCAMENT EN OBRA
9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT
10.- VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROC I DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT
En compliment del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició (RCE), conforme al disposat en l'Article 4 "Obligacions del productor
de residus de construcció i demolició", el present estudi desenvolupa els punts següents:
- Agents intervinents en la Gestió de RCE .
- Normativa i legislació aplicable.
- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons l'Ordre
MAM/304/2002 .
- Estimació de la quantitat generada en volum i pes.
- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra.
- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus.
- Mesures per a la separació dels residus en obra.

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE .

2.- AGENTS INTERVINENTS

2.1.1.- PRODUCTOR DE RESIDUS (PROMOTOR)

S'identifica amb el titular en qui resideix la decisió última de construir, urbanitzar o demolir. Segons
l'article 2 "Definicions" del Reial decret 105/2008, es poden presentar tres casos:
1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o
demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de
productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de
construcció o demolició.
2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de
construcció i demolició.

Annex 4.5
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Estat d'elaboració: Original

2.1.- IDENTIFICADOR

Origen: Origen ciutadà

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió
dels residus.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168
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2.1.2.- POSSEÏDOR DE RESIDUS (CONSTRUCTOR)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és
responsabilitat del Productor dels residus (Promotor) la seva designació abans del començament de les
obres.
2.1.3.- GESTOR DE RESIDUS

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel
productor dels residus (Promotor) amb anterioritat al començament de les obres.

2.2.- OBLIGACIONS
2.2.1.- PRODUCTOR DE RESIDUS (PROMOTOR)

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i
demolició, que contindrà com a mínim:

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del
projecte.
3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es
generaran en l'obra.

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau,
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment,
dites planes podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus
sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra.
6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de
construcció i demolició dintre de l'obra.
7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part
del pressupost del projecte en capítol independent.
Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició
realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació
de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits
en el Reial decret 105/2008 i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La
documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.

Annex 4.5
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4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del
posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5 .

Origen: Origen ciutadà

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i
demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la llista europea de residus
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva
retirada selectiva, per tal d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.
En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir
una fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en
aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos
en la legislació de les comunitats autònomes corresponents.
2.2.2.- POSSEÏDOR DE RESIDUS (CONSTRUCTOR)

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la
normativa aplicable, està obligat a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com
portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que
es vagin a produir en l'obra, en particular les recollides en els articles 4.1 i 5 del Reial decret 105/2008 i
les contingudes en el present estudi.
El pla presentat i acceptat per la propietat, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a
formar part dels documents contractuals de l'obra.

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament
operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà
de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus.
En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i
demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria
de residus.
Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi
o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra
que es produeixin.
Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen,
el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor
haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu
nom, l'obligació recollida en el present apartat.

Annex 4.5
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El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar
en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de
procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a
la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la
substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de destinació.

Origen: Origen ciutadà

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i
sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus
o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de
construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització,
reciclat o a altres formes de valorització.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Url de validació

Codi Segur de Validació
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L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de
separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions.
El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos
de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així
com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents.
2.2.3.- GESTOR DE RESIDUS

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i
demolició complirà amb les següents obligacions:
1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre
en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres
cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del
posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de
gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions
dels productes i residus resultants de l'activitat.

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un
procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació
barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense
perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.

3.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE
El present estudi es redacta a l'empara de l'article 4.1 a) del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, sobre
"Obligacions del productor de residus de construcció i demolició".
A l'obra objecte del present estudi li és d'aplicació el Reial decret 105/2008, en virtut de l'article 3, per
generar-se residus de construcció i demolició definits en l'article 3, com:
"qualsevol substància o objecte que, complint la definició de Residu inclosa en la legislació vigent en
matèria de residus, es generi en una obra de construcció o demolició" o bé, "aquell residu no perillós que
no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni
combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta
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3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, en els termes recollits
en aquest reial decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el
productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que
porti a terme una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport,
haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de
l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els residus.

Origen: Origen ciutadà

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la
informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.
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negativament a altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a
contaminació del medi ambient o perjudicar a la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de
contaminants del residu i la ecotoxicitat del lixiviat haurien de ser insignificants, i en particular no haurien
de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies".
No es aplicable al present estudi l'excepció contemplada en l'article 3.1 del Reial Decret 105/2008, al no
generar-se els següents residus:
a) Les terres i pedres no contaminades per substàncies perillosers reutilitzades en la mateixa obra, en
una obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o replè, sempre i quan es pugui
acreditar de manera fefaent el seu destí a reutilització.
b) Els residus d'industries extractives regulats per la Directiva 2006/21/CE, de 15 de març.
c) Els llots de dragatge no perillosos reubicats en l'interior de les aigües superficials derivats de les
activitats de gestió de les aigües i de les vies navegables, de prevenció de les inundacions o de
mitigació dels efectes de les inundacions o les sequeres, regulades pel text Refós de la Llei d'Aigües
per la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports
d'interès general, i pels tractats internacionals dels quals Espanya sigui part.
A aquells residus que es generin en la present obra i estiguin regulats per legislació específica sobre
residus, quan estiguin barrejats amb altres residus de construcció i demolició, els serà d'aplicació el
Reial decret 105/2008 en els aspectes no contemplats en la legislació específica.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991
Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997
Desenvolupat per:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos
de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada per:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno.

Origen: Origen ciutadà

G GESTIÓ DE RESIDUS
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificat per:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificat per:

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Estat d'elaboració: Original

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

Origen: Origen ciutadà

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009
Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011
Llei reguladora dels residus
Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993
Modificada per:
Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
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Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003
Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña
(PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el
canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción
Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010

GC GESTIÓ DE RESIDUS TRACTAMENTS PREVIS DELS RESIDUS
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació
El Reial decret 105/2008 (article 3.1.a), considera com excepció de ser considerades com residus:
Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en
una obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui
acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització.
RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de
la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis.
S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos:
Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002
RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt
2 Fusta
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Tots els possibles residus generats en l'obra de demolició s'han codificat atenent a l'Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de
residus, segons la Llista Europea de Residus (LER) aprovada per la Decisió 2005/532/CE, donant lloc als
següents grups:

Origen: Origen ciutadà

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN
L'OBRA, CODIFICATS SEGONS L'ORDRE MAM/304/2002

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
2 Formigó
3 Maons, teules i materials ceràmics
4 Pedra
RCE potencialment perillosos
1 Altres

5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
QUE GENERARAN EN L'OBRA

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.
A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel
quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Codi LER

Densitat aparent Pes
(t/m³)
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
17 05 04

1,17

1.870 1.100

17 03 02

1,00

17 02 01

1,10

1,013 0,921

Ferro i acer.

17 04 05

2,10

0,956 0,455

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10.

17 04 11

1,50

0,145 0,097

15 01 01

0,75

1,684 2,245

17 02 03

0,60

1,558 2,597

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt
0

0

2 Fusta
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

4 Paper i cartró
5 Plàstic
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Els resultats es resumeixen en la següent taula:

Origen: Origen ciutadà

S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat
de obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants i el de l'embalatge dels productes
subministrats.

Plàstic.
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8 Escombraries
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7 Guix

Envasos de paper i cartró.
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Fusta.
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20 02 01

1,50

13,344 8,896

Residus de la neteja viària.

20 03 03

1,50

13,344 8,896

1,50

84,342 56,228

RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi
01 04 07.

01 04 08

Residus de sorra i argiles.

01 04 09

1,60

19,554 12,221

17 01 01

1,50

447,75

2 Formigó
179

RCE potencialment perillosos
1 Altres
08 01 11

0,90

0,004 0,004

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats
Volum
(m³)

2.656,70

2.270,68

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
0

0

2 Fusta

1,013

0,921

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

1,101

0,552

4 Paper i cartró

1,684

2,245

5 Plàstic

1,558

2,597

6 Vidre

0,000

0,000

7 Guix

0,000

0,000

28,700

19,133

103,896

68,449

33,727

22,485

3 Maons, teules i materials ceràmics

0,000

0,000

4 Pedra

0,000

0,000

0,004

0,004

RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
2 Formigó

RCE potencialment perillosos
1 Altres
1
1
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1 Asfalt

Origen: Origen ciutadà

Pes
(t)

RCE de Nivell I

8 Escombraries
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Residus biodegradables.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Volum
(m³)

2,012 1,341

1 Terres i petris de l'excavació
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Densitat aparent Pes
(t/m³)
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1,50

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002
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Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres
substàncies perilloses.
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6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS
RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE
DEL PROJECTE
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció.
Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés
d'execució.
Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió
dels residus generats durant l'execució de l'obra:
- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte.
- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.),
pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra.
- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments,
reblerts, etc.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la
solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la
menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.
En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització
de la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al Director d'Obra i al Director de
l'Execució de l'Obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap
menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa.

7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN
L'OBRA
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma
corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus.
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- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes
i estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol
treball dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats.

Origen: Origen ciutadà

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.
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L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a
desenvolupar l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i
que està prevista l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació.
Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin.
Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres
procedents de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no
petris i metàl·lics, el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal.

8.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
ENDERROCAMENT EN OBRA

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i
enderrocament dins de l'obra.
Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de
residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir
del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu, l'obligació
recollida en l'article 5. "Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició" del Reial Decret
105/2008, d'1 de febrer.
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el
projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de
separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ
I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
ENDERROCAMENT

Annex 4.5
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Formigó: 80 t.
Maons, teules i materials ceràmics: 40 t.
Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.
Fusta: 1 t.
Vidre: 1 t.
Plàstic: 0,5 t.
Paper i cartró: 0,5 t.

Origen: Origen ciutadà

Els residus de construcció, urbanització i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan,
de forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al
total de l'obra superi les següents quantitats:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Url de validació

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense
perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat.
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius.

-

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168
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Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre,
figurant de forma clara i llegible la següent informació:
Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos
industrials o altres elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar
que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari
de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es
reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la
destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada
segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 108/1991, sobre la
prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant (article 7.), així com la
legislació laboral d'aplicació. Per determinar la condició de residus perillosos o no perillosos, se seguirà
el procés indicat en l'Ordre MAM/304/2002, Annex II. Llista de Residus. Punt 6.

Annex 4.5
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S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i
condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades
matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de
fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors
adequats.

Origen: Origen ciutadà

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es
dedicaran a cada tipus de RCE.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Url de validació

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre
cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

-

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Cost de gestió
(€/m³)

Import (€)

% s/PEM

A.1. RCE de Nivell I

Estat d'elaboració: Original

1.100

4,00

Total Nivell I

4.400,00(1)

A.2. RCE de Nivell II
RCE de naturalesa pètria
RCE de naturalesa no pètria
RCE potencialment perillosos

197

10,00

1.970,30

57,45

10,00

574,45

4,000e-003

10,00

Total Nivell II

2.544,75

Total

6.944,75

Notes:
(1)
(2)

Entre 40,00€ i 60.000,00€.
Com a mínim un 0.2 % del PEM.

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ
Concepte
Costos administratius, lloguers, ports, etc.
TOTAL:

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA FIANÇA

Import (€)

% s/PEM

850,00
7.794,75€

Annex 4.5
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En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la
gestió de RCE.

14
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4,00 €/m³
10,00 €/m³
40,00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM.
60.000,00 €

Terres i petris de l'excavació

Codi Segur de Validació

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import
mínim i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent.

Volum (m³)

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres,
les entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que
respongui de la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en
els termes previstos en la legislació autonòmica i municipal.

Tipologia

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5,
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN
EN L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de
Gestió de Residus del pressupost del projecte

Costos de gestió de RCE de Nivell I:
Costos de gestió de RCE de Nivell II:
Import mínim de la fiança:
Import màxim de la fiança:

Url de validació

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

10.- VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROC I DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA

-

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Codi Segur de Validació
Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168
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PLÀNOLS

Url de validació

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

II.

e/1:250

din A1

e/1:200

din A1

e/1:200

din A3

e/1:200

din A3

e/1:200

din A3

e/1:200

din A3

e/1:200

din A3

e/1:200

din A3

e/1:200

din A3

e/1:200

din A3

e/1:200

din A3

e/1:200

din A3

e/1:250

din A3

e/1:200

din A1

e/1:150

din A1

1.3.3
1.3.4

1.4.2

1.5.2
1.6.1
1.6.2
1.7.1

2.1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL:
2.2.1

MATERIALS I PAVIMENTS
Planta conjunt
DESCRIPCIÓ GENERAL:
MATERIALS I PAVIMENTS
Planta conjunt

Llistat de plànols

Estat d'elaboració: Original

1.5.1

Origen: Origen ciutadà

1.4.1

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

1.1.1 ESTAT ACTUAL:

1
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din A3

1.3.2

Codi Segur de Validació

e/1:1000

SITUACIÓ

1.3.1

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

0.0.1 DADES GENERALS:

1.2.1

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

LLISTAT DE PLÀNOLS

Àmbit d’actuació
ESTAT ACTUAL:
TOPOGRÀFIC
Planta conjunt
ESTAT ACTUAL:
VIALS
C/ Raval del mig. Perfils longitudinal i transversals I
ESTAT ACTUAL:
VIALS
C/ Raval del mig. Perfils transversals II
ESTAT ACTUAL:
VIALS
C/ Raval del mig. Perfils transversals III
ESTAT ACTUAL:
VIALS
C/ Raval del mig. Perfils transversals IV
ESTAT ACTUAL:
VIALS
C/ Raval de Dalt. Perfils longitudinal i transversals I
ESTAT ACTUAL:
VIALS
C/ Raval de Dalt. Perfils transversals II
ESTAT ACTUAL:
VIALS
C/ Raval de Baix. Perfils longitudinal i transversals I
ESTAT ACTUAL:
VIALS
C/ Raval de Baix. Perfils transversals II
ESTAT ACTUAL:
VIALS
C/ Estret. Perfils longitudinal i transversals I
ESTAT ACTUAL:
VIALS
C/ Estret. Perfils transversals II
ESTAT ACTUAL:
PREEXISTÈNCIES: INSTAL·LACIONS
Planta conjunt

Url de validació

.

Metadades

REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS (LLEIDA)
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e/1:150

din A1

Vàries

din A1

e/1:150

din A1

e/1:150

din A1

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original

Llistat de plànols

2
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3.2.1

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

3.1.1
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2.4.1

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

.

ACOTACIÓ I RASANTS
Planta conjunt
DESCRIPCIÓ GENERAL:
SECCIONS DE VIALS
Secció A-A' i B-B'
INSTAL·LACIONS:
XARXA DE SANEJAMENT
Planta conjunt
INSTAL·LACIONS:
XARXA D’AIGUA POTABLE, REG I CONTRAINCENDIS
Planta conjunt

Url de validació

2.3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL:

Metadades

REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS (LLEIDA)

Url de validació

Codi Segur de Validació
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Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

Url de validació

Codi Segur de Validació
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ

1- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
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, com a part del projecte arquitectònic 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 i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

Documentació del Contracte d'Obra
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre 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,
amidaments i pressupost).

Capítol I: Condicions Facultatives
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques

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 la 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 anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per
R.D. 314/1979, de 19 de gener.
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.
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f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les 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 les 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;si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que
calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer els amidaments 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 o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte 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, comprovant-ne els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
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 o Arquitecte Tècnic, amb 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.

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.

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 i Salut 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 l'obra 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.
Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides
previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

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 estendre i consultar
els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a
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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 a 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'índole 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.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la
deficiència.

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 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.

Article 11.- Es 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.

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.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de 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 les ordres de la Direcció Facultativa
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades 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 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.
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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 de l'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 vallat.
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 prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor
l'omissió d'aquest tràmit.

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 executats 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

Facilitat per a altres Contractistes
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 el Projecte, no s'interrompran els treballs i es
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o 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 a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la
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pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita.

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra
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 que 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

Vicis ocults
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en 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 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.
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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 reuneixin 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, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte
de l'obra, que ho resoldrà.

Origen: Origen ciutadà

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars
d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en
l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells
col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.
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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, etc., 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 les despeses 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 quinze (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.
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 (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

Article 35.- Es 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

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes
De les recepcions provisionals
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat 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 parcial o
unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà 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 estendran 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 i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial
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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
dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.
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Neteja de les obres
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Decret 515/1989, de 21 d'abril.

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’estendrà 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
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
nou mesos.

Conservació de les obres rebudes provisionalment
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a
càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta.

De la recepció definitiva

Pròrroga del termini de garantia
Article 43.- 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.

Article 44.- En el cas de 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, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en
condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les
obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

Capítol II: Condicions Econòmiques
Epígraf 1: Principi general
Article 45.- Tots els que intervenen 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 46.- 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 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:
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De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida
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Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats
que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents
a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de
construcció.
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a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.

Fiança provisional
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci
de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu
defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta
de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués
fet per prendre part en la subhasta.

Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades,
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, 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.

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo 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

Epígraf 3: Dels preus
Composició dels preus unitaris
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes 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 malalties professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran 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, etc., 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.
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Article 51.- Si la propietat, 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.
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De la seva devolució en general
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Es consideraran despeses generals:
Les despeses 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 els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d'Execució material
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.
Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions
Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Article 54.- 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 els 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 subsisteix 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.

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap
pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a
l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus
Article 56.- 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
mesurar 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.

De la revisió dels preus contractats
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de
les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del
pressupost de Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior
al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Emmagatzematge de materials
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematge de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit.
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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 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un 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 60.- 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 hi 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 62.- 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'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els
documents següents conformats tots 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, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin
treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports 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 hagin intervingut el Constructor se li
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que
realitzi el Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada
Article 63.- Llevat pacte distint, 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 l'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
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Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim,
per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es 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 els
elements que cregui 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, percebent per
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.
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el contrari contractualment.

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells
Article 64.- 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 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el
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 quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs
Formes diferents d'abonament de les obres

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la
baixa efectuada per l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre
d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna
d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord
amb les ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions
Article 68.- 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
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Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions
econòmiques s'hi preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:

Origen: Origen ciutadà

Article 66.- 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. En canvi, i
exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits
segons les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, 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.
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d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de
materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre 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 deu (10) dies a partir
de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (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 el Propietari 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.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90
per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director
ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen.

Millores d'obres lliurament executades

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en 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:

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver
estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les
quals es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es
procedirà així:
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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 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.
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Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada 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.
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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 de l'edifici, degut a que 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.

Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per
cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Demora dels pagaments

Millores i augments d'obra. Casos contraris
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o
que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els
imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses però acceptables
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució,
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir
l'esmentat termini.

Assegurança de les obres
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats.
L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al
compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà
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Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista
tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret
el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a
la finalització de l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part
de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.
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Conservació de l'obra
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació,
abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint
en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari

Signat: L’arquitecte

Preixens, 26 de febrer de 2021.

LA CONTRACTA
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El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar, un per cada una
de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé
que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies.
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Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi
materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte,
en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les
millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.
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per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document
públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel
sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per
l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ

CONDICIONS GENERALS
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir les
tècniques de construcció i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres
accessòries i dependents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el
que indiqui el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura".
Les condicions Tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document.
El present plec es desenvolupa en dos grans apartats: Materials, Elements Compostos i Partides d’Obra.

B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

2

Estat d'elaboració: Original

Plec de Condicions Tècniques

Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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, terra-ciment, grava-emulsió, etc., Humectació de bases o
subbases, i Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per 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 pretensat 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 el curat de formigó 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 SO4- (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:
- Pretensat ............................................................................................................. <= 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
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
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B031 - SORRES

Estat d'elaboració: Original

Plec de Condicions Tècniques

Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: De pedra calcària, i De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la D.F.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables................................................................................................ 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) .......................................................................................... Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre .......................................................................................... 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
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_EN 1744-1) .................................................................................. <= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2) ............................................................ Nul·la
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3
i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1) .................................................................................. <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa
amb armadures de fissuració............................................................................................... <= 0,05% en pes
- Formigó pretensat .............................................................................................................. <= 0,03% en pes
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat ............................................................................................................. <= 0,2% pes de ciment
- Armat ................................................................................................................... <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració .............................................................. <= 0,4% pes de ciment
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:
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 sotmeses a exposició
IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició ............................................................... <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposició
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició ......................................................................... <= 10% en pes
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Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- 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:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut
- Granulat arrodonit .............................................................................................................. <= 1% en pes
- Granulat fí
- Granulat arrodonit .............................................................................................................. <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposició
IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició .............................................................. <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari
per a obres sotmeses a exposició
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició ......................................................................... <= 15% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició ............................................................................. <= 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 límits següents:
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Tamís │ Percentatge en │ Condicions │
│ UNE 7-050 │ pes que passa │
│
│ mm
│ pel tamís │
│
│───────────│──────────────────│──────────────────│
│ 5,00 │
A
│
A = 100 │
│ 2,50 │
B
│ 60 <= B <= 100 │
│ 1,25 │
C
│ 30 <= C <= 100 │
│ 0,63 │
D
│ 15 <= D <= 70 │
│ 0,32 │
E
│ 5 <= E <= 50 │
│ 0,16 │
F
│ 0 <= F <= 30 │
│ 0,08 │
G
│ 0 <= G <= 15 │
│───────────│──────────────────│──────────────────│
│ Altres │
│ C - D <= 50 │
│ condi- │
│ D - E <= 50 │
│ cions │
│ C - E <= 70 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
Mida dels grànuls ........................................................................................................... <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials ............................................................................................................. <= 2%
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
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 constaran com a mínim les dades següents: Nom del subministrador, Numero de sèrie
del full de subministrament, Nom de la cantera, Data del lliurament, Nom del peticionari, Tipus de granulat, Quantitat
de granulat subministrat, Denominació del granulat(d/D), i Identificació del lloc de subministrament.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: Confecció de formigons, Confecció de barreges grava-ciment
per a paviments, Material per a drenatges, i 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
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritàriament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió
de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim ......................................................................................... 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2)
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons .................................................................................. >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics......................................................................................................................... Nul
Ús admissible ................................................................................................................. Reblerts per a drenatges
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó ................................................................................................................................... > 95%
Contingut d'elements metàl·lics......................................................................................................................... Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos >
1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica ................................................................................................................. <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter ............................................................ >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics......................................................................................................................... Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
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S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D’ESCÒRIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables ......................................................................................................................... Nul
Contingut de compostos fèrrics ........................................................................................................................ Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
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 formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la
direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres
encofrats a una sola cara), on la grandària màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):
- Per a graves calcàries ............................................................................................................. <= 2% en pes
- Per a 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 (UNE 7-238) .................................................................................. >= 0,20
Terrossos d'argila (UNE 7-133) ................................................................................................. <= 0,25% en pes
Partícules toves (UNE 7-134) ......................................................................................................... <= 5% en pes
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) ..................................................... <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):
- Granulats reciclats mixtos .......................................................................................................... < 1% en pes
- Altres granulats ..................................................................................................................... <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i
referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) .................................................................................... <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració ................................................. <= 0,05% en pes
- Formigó pretensat .............................................................................................................. <= 0,03% en pes
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat ................................................................................................................. <= 0,2% pes del ciment
- Armat ....................................................................................................................... <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració .................................................................. <= 0,4% pes del ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs ................................................................................................................ 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos ................................................................................................................. < 0,06%
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals
o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082) .................................................................................... Baix o nul
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos ............................................................................ < 0,5%
- Altres granulats ........................................................................................................................................... Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó ..................................................................................... < 0,5%
- Altres granulats ........................................................................................................................................... Nul
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de graveres, pedreres, dipòsits
naturals o sòls granulars, o productes de reciclatge d'enderrocs de construcció.
S'han considerat els tipus següents: Tot-u natural, i Tot-u artificial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la D.F.
La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0,04
(UNE 7-050).
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga ni d'altres matèries estranyes (comprovat
mitjançant assaigs amb sosa càustica o similar).
Coeficient de neteja (NLT-172)
>= 2
TOT-U NATURAL:
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Tamisatge ponderal acumulat (%)
│
│Tamís UNE │─────────────────────────────────────────────│
│ (7-050) │ ZN(50) ZN(40) ZN(25) ZN(20) ZNA │
│───────────│─────────────────────────────────────────────│
│ 50 │ 100
------100 │
│ 40 │ 80-95 100
------- │
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Reactivitat:
- Àlcali-silici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o
Mètode accelerat UNE 146-508 EX).................................................................................................... Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2) .................................................................................. Nul·la
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic ....................................................................................................... <= 12%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic ................................................................................................ <= 18%
Absorció d'aigua:
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134) ..................................................................................... < 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 la D.F. segons
les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149) .............................................................................. <= 40
Equivalent de sorra ......................................................................................................................................... > 30
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502).
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
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 constaran com a mínim les dades següents: Nom del subministrador, Numero de sèrie
del full de subministrament, Nom de la cantera, Data del lliurament, Nom del peticionari, Tipus de granulat, Quantitat
de granulat subministrat, Denominació del granulat(d/D), i Identificació del lloc de subministrament.
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment
de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
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│ 25 │ 50-90 75-95 100
--- 60-100 │
│ 20 │ --- 60-85 80-100 100
--- │
│ 10 │ 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 │
│ 5 │ 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 │
│ 2 │ 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 │
│400 micres │ 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 │
│ 80 micres │ 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats naturals no triturats, per productes de reciclatge d'enderrocs de
construcció o per la mescla d’ambdós.
El fus ZNA només es podrà utilitzar en carrers per a trànsit T3 o T4, o en vorades.
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):
- Fus ZNA ................................................................................................................................................... < 50
- Resta de fusos......................................................................................................................................... < 40
Equivalent de sorra (NLT-113):
- Fus ZNA ................................................................................................................................................... > 25
- Resta de fusos......................................................................................................................................... > 30
CBR (UNE 103-502)
> 20
Plasticitat:
- Trànsit T0, T1 i T2 o material
provinent de reciclatge d'enderrocs ................................................................................................ No plàstic
- Resta de trànsits i material natural:
- Límit líquid (NLT-105) ......................................................................................................................... < 25
- Índex de plasticitat (NLT-106) .............................................................................................................. < 6
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs:
- Inflament (UNE 103-502 índex CBR) ...................................................................................................... < 2%
- Contingut de materials petris ............................................................................................................ >= 95%
- Contingut de restes d'asfalt ........................................................................................................ < 1% en pes
- Contingut de fusta ................................................................................................................... < 0,5% en pes
- Contingut de material ceràmic ............................................................................................................. < 30%
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats.
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels
fusos següents:
┌────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Tamisatge ponderal acumulat (%) │
│Tamís UNE │───────────────────────────────────│
│
│ ZA (40) │ ZA (25)
│
│────────────│────────────────│──────────────────│
│ 40
│
100
│
--│
│ 25
│ 75-100 │
100
│
│ 20
│ 60-90
│ 75-100
│
│ 10
│ 45-70
│ 50-80
│
│ 5
│ 30-50
│ 35-60
│
│ 2
│ 16-32
│ 20-40
│
│400 micres │
6-20
│
8-22
│
│ 80 micres │
0-10
│
0-10
│
└────────────────────────────────────────────────┘
La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i T1, i un 50% per
als altres trànsits, d'elements matxucats que tinguin dues o més cares de fractura.
Índex de llenques (NLT-354) ....................................................................................................................... <= 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):
- Trànsit T0 i T1 .......................................................................................................................................... < 30
- Resta de trànsits...................................................................................................................................... < 35
Equivalent de sorra (NLT-113):

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

- Trànsit T0 i T1 .......................................................................................................................................... > 35
- Resta de trànsits...................................................................................................................................... > 30
El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106.
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
B03D - TERRES
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents: Terra seleccionada, Terra sense classificar, Terra adequada, i Terra tolerable
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida
d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la D.F.
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)
< 30
Índex de plasticitat .......................................................................................................................................... < 10
Índex CBR (UNE 103-502) > 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)
< 40
Densitat del Pròctor normal ....................................................................................................... >= 1,750 kg/dm3
Índex CBR (UNE 103-502) > 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 Pròctor normal ....................................................................................................... >= 1,450 kg/dm3
Índex CBR (UNE 103-502) > 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 se n'alterin les condicions.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat a la confecció de
morters, formigons, pastes, beurades, etc.
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 de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny
de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent,
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha 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:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│ CEM I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland compost
│ CEM II/A-M │
│
│ CEM II/B-M │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escória
│ CEM II/A-S │
│
│ CEM II/B-S │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│ CEM II/A-P │
│
│ CEM II/B-P │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│ CEM II/A-V │
│ volants
│ CEM II/B-V │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb filler calcàri │ CEM II/A-L │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice │ CEM II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment de forn alt
│ CEM III/A │
│
│ CEM III/B │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│ CEM IV/A │
│
│ CEM IV/B │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment mixt
│ CEM V/A │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES:
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els
additius):
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┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Designació │ K │ S │ D │ P │ V │ L │
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│
│ CEM I │95-100 │ - │ - │ - │ - │ - │
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│
│CEM II/A-M │ 80-94 │ 6-20 │ 6-20 │ 6-20 │ 6-20 │ 6-20│
│CEM II/B-M │ 65-79 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │21-35│
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│
│CEM II/A-S │ 80-94 │ 6-20 │ - │ - │ - │ - │
│CEM II/B-S │ 65-79 │ 21-35 │ - │ - │ - │ - │
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│
│CEM II/A-P │ 80-94 │ - │ - │ 6-20 │ - │ - │
│CEM II/B-P │ 65-79 │ - │ - │ 21-35 │ - │ - │
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│
│CEM II/A-V │ 80-94 │ - │ - │ - │ 6-20 │ - │
│CEM II/B-V │ 65-79 │ - │ - │ - │ 21-35 │ - │
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│
│CEM II/A-L │ 80-94 │ - │ - │ - │ - │ 6-20│
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│
│CEM II/A-D │ 90-94 │ - │ 6-10 │ - │ - │ - │
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│
│CEM III/A │ 35-64 │ 36-65 │ - │ - │ - │ - │
│CEM III/B │ 20-34 │ 66-80 │ - │ - │ - │ - │
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│
│CEM IV/A │ 65-89 │ - │ 11-35 │ 11-35 │ 11-35 │ - │
│CEM IV/B │ 45-64 │ - │ 36-55 │ 36-55 │ 36-55 │ - │
│───────────│───────│───────│───────│───────│───────│─────│
│ CEM V/A │ 40-64 │ 18-30 │ - │ 18-30 │ 18-30 │ - │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
(K=Clínquer, S=Escòria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, L=Filler
calcari)
Percentatge en massa del fum de sílice .................................................................................................. <= 10%
Percentatge en massa de component calcari ......................................................................................... <= 20%
Percentatge en massa de components addicionals
("Filler" o algun dels components principals que no siguin
específics del seu tipus) ............................................................................................................................. <= 5%
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES:
Resistència a compressió en N/mm2:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Classe Resistent │ Resistència inicial │ Resistència normal │
│
│─────────────────────│─────────────────────│
│
│ 2 dies │ 7 dies │
28 dies
│
│─────────────────│──────────│──────────│─────────────────────│
│ 32,5
│ - │ >= 16,0 │ >= 32,5 │ <= 52,5 │
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│
│ 32,5 R
│ >= 13,5 │ - │ >= 32,5 │ <= 52,5 │
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│
│ 42,5
│ >= 13,5 │ - │ >= 42,5 │ <= 62,5 │
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│
│ 42,5 R
│ >= 20,0 │ - │ >= 42,5 │ <= 62,5 │
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│
│ 52,5
│ >= 20,0 │ - │ >= 52,5 │ │
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│───────────│
│ 52,5 R
│ >= 30,0 │ - │ >= 52,5 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
(R=Alta resistència inicial)
Temps d'adormiment:
- Inici:
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- Classe 32,5 i 42,5 ..................................................................................................................... >= 60 min
- Classe 52,5 ............................................................................................................................... >= 45 min
- Final ................................................................................................................................................... <= 12 h
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) .................................................................................................... <= 10 mm
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES:
Contingut de clorurs ................................................................................................................................ <= 0,1%
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa):
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus │ Pèrdua per │ Residu │ Contingut en sulfats (SO3)
│
│
│ calcinació │insoluble │
│
│─────────│────────────│──────────│──────────────────────────────────────│
│Classe │
│
│ 32,5-32,5R-42,5R │ 42,5R-52,5-52,5R │
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│
│ CEM I │ <= 5,00 │ <= 5,00 │ <= 3,50
│ <= 4,0
│
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│
│ CEM II │ │ - │ <= 3,50
│ <= 4,0
│
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│
│ CEM III │ <= 5,00 │ <= 5,00 │ <= 4,00
│ <= 4,0
│
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│
│ CEM IV │ │ - │ <= 3,50
│ <= 4,0
│
│─────────│────────────│──────────│──────────────────│───────────────────│
│ CEM V │ │ - │ <= 3,50
│ <= 4,0
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat.
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ:
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.
Clínquer ......................................................................................................................................................... 100%
Resistència a la compressió:
- A les 6 h ................................................................................................................................... >= 20 N/mm2
- A les 24 h ................................................................................................................................. >= 40 N/mm2
Temps d'adormiment:
- Inici ................................................................................................................................................ >= 60 min
- Final ................................................................................................................................................... <= 12 h
Composició química (% en massa):
- Alúmina (Al2O3) .....................................................................................................................>= 36 - <= 55
- Sulfurs (S=) ....................................................................................................................................... <= 0,10
- Clorurs (Cl-) ....................................................................................................................................... <= 0,10
- Àlcalis ................................................................................................................................................ <= 0,40
- Sulfats (SO3) ..................................................................................................................................... <= 0,50
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS:
Índex de blancor (UNE 80-117) ................................................................................................................ >= 75%
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els
additius):
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denominació
│ Tipus │ Clínquer │ Addicions │
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│
│Ciment pòrtland blanc │ BL I │ 95 - 100 │ 0 - 5 │
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│
│Ciment pòrtland blanc │ BL II │ 75 - 94 │ 6 - 25 │
│amb addicions
│
│
│
│
│─────────────────────────│────────│───────────│─────────────│
│Ciment pòrtland blanc │ BL V │ 40 - 74 │ 26 - 60 │
│per a enrajolats
│
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
Resistència a compressió N/mm2:
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ Classe │ Resistència inicial │ Resistència normal │
│ Resistent │
a 2 dies
│ a 28 dies
│
│────────────│─────────────────────│─────────────────────│
│ 22,5 │
│ >= 22,5 │ <= 42,5 │
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│
│ 42,5 │
>= 13,5
│ >= 42,5 │ <= 62,5 │
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│
│ 42,5 R │
>= 20,0
│ >= 42,5 │ <= 62,5 │
│────────────│─────────────────────│─────────│───────────│
│ 52,5 │
>= 20,0
│ >= 52,5 │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
(R=Alta resistència inicial)
Temps d'adormiment:
- Inici:
- Classe 22,5 ............................................................................................................................... >= 60 min
- Classe 42,5 i 52,5 ..................................................................................................................... >= 45 min
- Final ................................................................................................................................................... <= 12 h
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) .................................................................................................... <= 10 mm
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES:
Contingut de clorurs ................................................................................................................................ <= 0,1%
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa):
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus │ Pèrdua per │ Residu │ Contingut en │
│
│ calcinació │ insoluble│ sulfats (SO3) │
│───────│─────────────│──────────│─────────────────│
│ BL I │ <= 5,00 │ <= 5,00 │ <= 4,5
│
│ BL II │
│ - │ <= 4,0
│
│ BL V │
│ - │ <= 3,5
│
└──────────────────────────────────────────────────┘
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
Prescripcions addicionals respecte als components (%)
┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipus
│
C3A
│ C3A + C4AF │
│───────────────────│───────────────────│────────────────│
│ CEM I
│
<= 5,0
│ <= 22,0 │
│───────────────────│───────────────────│────────────────│
│ CEM II
│
<= 8,0
│ <= 25,0 │
│───────────────────│───────────────────│────────────────│
│ CEM III/A
│ <= 10,0
│ <= 25,0 │
│───────────────────│───────────────────│────────────────│
│ CEM III/B
│
(1)
│
(1) │
│───────────────────│───────────────────│────────────────│
│ CEM IV/A
│
<= 8,0
│ <= 25,0 │
│───────────────────│───────────────────│────────────────│
│ CEM IV/B
│ <= 10,0
│ <= 25,0 │
│───────────────────│───────────────────│────────────────│
│ CEM V/A
│ <= 10,0
│ <= 25,0 │
└────────────────────────────────────────────────────────┘
(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar.
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304.
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 han de figurar les dades següents: Nom del fabricant o marca comercial, Data de subministrament,
Identificació del vehicle de transport, Quantitat subministrada, Designació i denominació del ciment, Referència de la
comanda, i Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent.
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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
t de pes necessari subministrat a l'obra.
B053 - CALÇS
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per òxids o hidròxids de calci
amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
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.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2) ................................................................................ >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2) ............................................................................................... <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2) ................................................................................................ <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2) ............................................................................................... <= 4% en pes
Finura de la molta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm ...................................................................................................... <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm ........................................................................................................ <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades .................................................................................................................................. Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència ...................................................................................................................... <= 20
- Mètode alternatiu ............................................................................................................................... <= 2
Densitat aparent per a calç
en pols (UNE-EN 459-2) Da ....................................................................................... 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades .................................................................................................................. 45% < h < 70%
- Altres calçs .......................................................................................................................................... <= 2%
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES:
Contingut de CaO + MgO ....................................................................................................................... >= 90%
Contingut de CO2....................................................................................................................................... <= 5%
Composició:
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B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Formigó amb o sense addicions (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.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
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.
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
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- Calç tipus I ............................................................... Calç viva d’alt contingut en calci o dolomítiques en gra
- Calç tipus II ............................................................................................................ Calç amarada o hidratada
Finura de la molta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec:
- Calç tipus I i II (tamís UNE 0,2 mm) ................................................................................................. <= 10%
- Calç tipus I (tamís UNE 6,3 mm) ..................................................................................................... <= 0,0%
Reactivitat calç tipus I amb MgO (UNE 80-502):
┌───────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipus de calç │ Temperatura │ Temps de reacció │
│─────────────────│─────────────│───────────────────│
│ Calç viva
│ >= 60°C │ <= 25 min
│
│─────────────────│─────────────│───────────────────│
│ Calç dolomítica │ >= 50°C │ <= 25 min
│
└───────────────────────────────────────────────────┘
Contingut de MgO .................................................................................................................................... <= 10%
Si el contingut de MgO superés el 7% s’hauria de determinar la estabilitat de volum (UNE_EN 459-2) i el resultat
haurà de complir les condicions per a qualificar-lo com a “passa” en la UNE_ENV 459-1.
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2):
- Calç tipus II ............................................................................................................................................... <= 2%
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
A l'envàs hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1
- Pes net
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç.
Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel
subministrador.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
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- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó,
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i
relació aigua/ciment)
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les
dades que el subministrador hagi d'aportar seran especificades abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
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 D.F. 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 art. 29.2.2
de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., 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.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
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 pretensat ............................................................ Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de
mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)
Classe del ciment ..................................................................................................................................... >= 32,5
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa ................................................................................................... >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat .......................................................................................................... >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretensat .................................................................................................... >= 275 kg/m3
- A totes les obres ...................................................................................................................... <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició
(taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa ................................................................................................................. <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat ........................................................................................................................ <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat .................................................................................................................. <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca .............................................................................................................................. 0 - 2 cm
- Consistència plàstica ......................................................................................................................... 3 - 5 cm
- Consistència tova ............................................................................................................................... 6 - 9 cm
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B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents: Morter adhesiu, Morter adhesiu especial per a guix, Morter amb resines
sintètiques per a junts d'enrajolat de gres, Morter elàstic, Morter sintètic de resines epoxi, Morter sec de ciment 1:4,
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- Consistència fluida ........................................................................................................................... 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat ................................................................................................................. <= 0,2% pes del ciment
- Armat ....................................................................................................................... <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració .................................................................. <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca ................................................................................................................................. Nul
- Consistència plàstica o tova .......................................................................................................... ± 1 cm
- Consistència fluida .............................................................................................................................. ± 2 cm
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.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
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amb additius plastificants, Morter d'anivellament, Morter refractari, i Morter polimèric de ciment amb resines
sintètiques i fibres.
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb aigua amb la proporció
adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i parets.
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines sintètiques per al rebliment
de junts de revestiments ceràmics.
El morter elàstic és una pasta feta amb ciment CEM I/42,5 i granulats silicis amb additius adherents.
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació
epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant
per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de maons.
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una
pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal
amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat
per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc...
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta
resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER ADHESIU:
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 1586), han de ser:
- Resistència a l'arrencament ...................................................................................................... >= 5 kg/cm2
- Temps d'extensibilitat ............................................................................................................................ 1 - 3 h
- Temps d'ajustabilitat ...................................................................................................................... >= 10 min
- Lliscament un cop aplicat a paraments verticals ............................................................................ <= 2 mm
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:
- Composició
- Granulometria
- Densitat en pols i en pasta
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació
- Rendiments previstos
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES:
Densitat aparent ............................................................................................................................ Aprox. 1,4 T/m3
Absorció d'aigua (DIN 52617-E) ...................................................................................................... Ha de complir
MORTER ELÀSTIC:
Mida del granulat .............................................................................................................................. < 400 micres
Dosificació en volum ......................................................................................................................................... 1:3
Relació aigua - ciment ............................................................................................................................... 0,4 - 0,5
Resistència a compressió al cap de 28 dies ............................................................................... >= 350 kg/cm2
Resistència a flexotracció al cap de 28 dies .................................................................................. >= 50 kg/cm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i
superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la D.F.
Mida màxima del granulat ................................................................ <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat .................................................................................................................. >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q)............................................................................................ 3 <= Q <= 7
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:
Resistència a la compressió al cap de 28 dies .............................................................................. >= 80 kg/cm2
Consistència (assentament al con d'Abrams) .............................................................................................. 17 cm
Percentatge de fins a la mescla seca (P) .............................................................................. 20% <= P <= 10%
Toleràncies:
- Consistència (assentament al con d'Abrams) ................................................................................. ± 20 mm
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MORTER POLIMÈRIC:
Granulometria ...................................................................................................................................... 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies (UNE 80-101) ..................................................................... 500 - 600 kp/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 80-101) ........................................................................ 90 - 120 kg/m2
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu ....................................................................................................................................... 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric........................................................................... 6 mesos
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.

B0A - FERRETERIA
B0A3 - CLAUS
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents: Gafes de pala i punta, Claus d'impacte, Claus d'acer, Claus d'acer
galvanitzat, i Tatxes d'acer
Claus són tiges de ferro, punxegudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els
bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres
imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització ............................................................................................................... >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes ......................................................................................................................... >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària ..................................................................................................................................................± 1 D
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM:
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra.
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
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B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 - TAULONS

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:

Plec de Condicions Tècniques

20

Estat d'elaboració: Original

B0D6 - PUNTALS

Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la
fusta.
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ...................................................................... 0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529) ........................................................................................................... <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532) .................................................................................................................... Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) ................................................. 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi................................................................................................................... Aprox. 150000 kg/cm2
- Fusta d'avet ................................................................................................................. Aprox. 140000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534) .................................................................................................................................... <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres ....................................................................................... >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................................................... >= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres ....................................................................................... >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres ................................................................................. >= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537) ............................................................................................ >= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant ........................................................................................................... >= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539)....................................................................................... >= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Llargària nominal .............................................................................................................................. + 50 mm
.............................................................................................................................................................. - 25 mm
- Amplària nominal................................................................................................................................ ± 2 mm
- Gruix nominal...................................................................................................................................... ± 2 mm
- Fletxa .............................................................................................................................................. ± 5 mm/m
- Torsió ........................................................................................................................................................ ± 2°
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
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Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la
fusta.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ...................................................................... 0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529) ........................................................................................................... <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532) .................................................................................................................... Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) ................................................. 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat ......................................................................................................... Aprox. 150000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534) .................................................................................................................................... <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres ....................................................................................... >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................................................... >= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres ....................................................................................... >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres ................................................................................. >= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537) ............................................................................................ >= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant ........................................................................................................... >= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539)....................................................................................... >= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Diàmetre ............................................................................................................................................. ± 2 mm
- Llargària ............................................................................................................................................ + 50 mm
.............................................................................................................................................................. - 25 mm
- Fletxa .............................................................................................................................................. ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Llargària del puntal
│
│Alçària de muntatge │──────────────────────────────────────────────│
│
│ 3 m │ 3,5 m │ 4 m │ 4,5 m │ 5 m │
│─────────────────────│───────│─────────│───────│─────────│──────────│
│
2M
│ 1,8 T │ 1,8 T │ 2,5 T │ - │ - │
│
2,5 M
│ 1,4 T │ 1,4 T │ 2,0 T │ - │ - │
│
3M
│ 1 T │ 1 T │ 1,6 T │ - │ - │
│
3,5 M
│ - │ 0,9 T │ 1,4 T │ 1,43 T │ 1,43 T │
│
4,0 M
│ - │ - │ 1,1 T │ 1,2 T │ 1,2 T │
│
4,5 M
│ - │ - │ - │ 0,87 T │ 0,87 T │
│
5M
│ - │ - │ - │ - │ 0,69 T │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PUNTAL METÀL·LIC:
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra.
PUNTAL DE FUSTA:
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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 (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) 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 h.
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix.
Resistència a la compressió (UNE 67-026):
- R30 .......................................................................................................................................... >= 30 kp/cm2
- R50 .......................................................................................................................................... >= 50 kp/cm2
- R70 .......................................................................................................................................... >= 70 kg/cm2
- R100 ...................................................................................................................................... >= 100 kp/cm2
Escrostonaments en una cara.................................................................................................................. <= 15%
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039):
- Dimensió........................................................................................................................................ <= 15 mm
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats
d'una mostra de remesa de 24 unitats .......................................................................................................... 1
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 (UNE 67-031) .............................................................................................. <= 0,15 g/cm2 x min
Absorció d'aigua (UNE 67-027) ................................................................................................................ <= 22%
Toleràncies:
- Llarg (UNE 67-030)............................................................................................................................. ± 6 mm
- Través (UNE 67-030) .......................................................................................................................... ± 6 mm
- Gruix (UNE 67-030) ............................................................................................................................ ± 4 mm
Toleràncies de la dispersió de les dimensions (RL-88):
- Llarg ........................................................................................................................................................ 6 mm
- Través ..................................................................................................................................................... 6 mm
- Gruix ....................................................................................................................................................... 4 mm
Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals (UNE 67-030):
- 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 al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació segons la RL-88
- Resistència a compressió en kp/cm2
- Dimensions en cm
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- Distintiu de qualitat, si el té
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres,
fertilitzants, greixos, etc.).
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
S'han considerat les pintures següents:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú
PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni,
sense que apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans
mecànics (MELC 12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del
color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202) ........................................................................................................ < 30 min
Sagnat (MELC 12.84) .................................................................................................................................... >= 6
Color (ASTM D 2616-67) ..................................................................................................................... < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97) .......................................................................................................................... >= 80
Poder de cobrició (UNE 48-081) .............................................................................................................. >= 0,95
Consistència (MELC 12.74) ................................................................................................................. 80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05) .................................................................................................................... ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs .................................................................................................................................... bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083) ........................................................ <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77)................................................................................................................ >= 15%
Aspecte ............................................................................................................................................................... bo
Flexibilitat (MELC 12.93) ................................................................................................................................. bona
Resistència a la immersió a l'aigua (MELC 12.91) ......................................................................................... bona
Envelliment artificial ............................................................................................................................................ bo
Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05) ......................................................................................................................... ± 2
- Pes específic (MELC 12.72) ...................................................................................................................... ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103) ................................................................... < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h
(MELC 12.94, ASTM D 2616-67) ............................................................................. < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48-076) ............................................................................................................. ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238) ......................................................................................................... ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178)
± 1%
- Densitat relativa (UNE 48-098) ............................................................................................................... ± 2%
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES

Plec de Condicions Tècniques
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Estat d'elaboració: Original

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça de forma prismàtica provinent de roques sanes de gra mitjà o fi.
S'han considerat les vorades dels materials següents:
- Pedra granítica
- Pedra de marès
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la
inferior ha d'anar desbastada.
Llargària ..................................................................................................................................................... >= 1 m
Pes específic ................................................................................................................................ >= 2500 kg/m3
Gelabilitat, després de 20 cicles (UNE 7-070) .....................................................No ha de tenir defectes visibles
Toleràncies:
- Dimensions de la secció transversal................................................................................................ ± 10 mm
PEDRA GRANÍTICA:
Resistència a la compressió (UNE 7-068) ................................................................................. >= 1300 kg/cm2
Resistència al desgast (UNE 7-069) ..................................................................................................... < 0,13 cm
PEDRA DE MARÈS:
Resistència a la compressió (UNE 7-068) ................................................................................... >= 500 kg/cm2
Resistència al desgast (UNE 7-069) ..................................................................................................... < 0,20 cm

Origen: Origen ciutadà

- Poder de cubrició (UNE 48-081) ....................................................................................................... <= 0,01
PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli ..........................................................................................................................................................soja
Tipus de lligant ............................................................................................................................... soja/clorcautxú
Pes específic .............................................................................................................................................. 1,5 kg/l
Viscositat Stomer a 25°C ...............................................................................................................83 unitats krebs
Temps d'assecatge:
- Sense pols ............................................................................................................................................ 30 min
- Sec.............................................................................................................................................................. 2 h
- Dur ......................................................................................................................................................... 5 dies
- Repintat ............................................................................................................................................... >= 8 h
Dissolvents utilitzables.................................................................................................................... universal/toluol
Rendiment .............................................................................................................................................. 2,5 m2/kg
Toleràncies:
- Pes específic ................................................................................................................................... ± 0,1 kg/l
- Viscositat Stomer a 25°C ....................................................................................................... ± 1 unitat krebs
- Rendiment ................................................................................................................................... ± 0,5 m2/kg
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
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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.

B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

25

Estat d'elaboració: Original

Plec de Condicions Tècniques

Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les
superfícies exteriors a les que delimita.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície.
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides.
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, bolcaments ni escrostonaments a les arestes.
Les peces amb relleu superior han de tenir la cara aixamfranada amb acanaladors transversals o longitudinals.
Llargària ............................................................................................................................................................ 1 m
Resistència a la compressió......................................................................................................... >= 400 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 127-025):
- Classe R3,5:
- Valor mitjà ................................................................................................................................. 3,5 N/mm2
- Valor unitari ............................................................................................................................... 2,8 N/mm2
- Classe R5:
- Valor mitjà ................................................................................................................................. 5,0 N/mm2
- Valor unitari ............................................................................................................................... 4,0 N/mm2
-Classe R6:
- Valor mitjà ................................................................................................................................. 6,0 N/mm2
- Valor unitari ............................................................................................................................... 4,8 N/mm2
Pes específic ................................................................................................................................ >= 2300 kg/m3
Absorció d'aigua (UNE 127-025):
- Valor mitjà ......................................................................................................................................... <= 9,0%
- Valor unitari ..................................................................................................................................... <= 11,0%
Gelabilitat ................................................................................................................................... Inherent a ± 20°C
Toleràncies:
- Llargària:
- Peça recta ................................................................................................................................... ± 5 mm
- Peça corba o en escaire ........................................................................................................... ± 10 mm
- Amplària ............................................................................................................................................. ± 3 mm
- Alçària ................................................................................................................................................. ± 5 mm
- Conicitat i guerxament ............................................................................................................. <= 5 mm
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la
norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma.
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de les cares no
vistes:
- Nom del fabricant
- Us i secció normalitzada
- Classe
- Data de fabricació
- Període en dies, a partir del qual el fabricant garanteix la resistència a flexió.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària necessària subministrada a l'obra.

B97 - MATERIALS PER A RIGOLES
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

B991 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOSSELLS
1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escossells.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres defectes visibles.
Han de tenir un color i una textura uniformes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x alçària x gruix.
Resistència a la compressió......................................................................................................... >= 150 kg/cm2
Absorció d'aigua, en pes .......................................................................................................................... <= 10%
Toleràncies:
- Llargària ............................................................................................................................................ ± 10 mm
- Alçària ................................................................................................................................................. ± 5 mm
- Gruix ................................................................................................................................................... ± 5 mm
- Fletxes ................................................................................................................................................ ± 3 mm
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa:
- Llargària .............................................................................................................................................. ± 5 mm
- Alçària ................................................................................................................................................. ± 2 mm
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Estat d'elaboració: Original

B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS

Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127-002) ............................................................................................................. <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció .......................................................................................................................... >= 50 kg/cm2
- Dors a tracció .......................................................................................................................... >= 40 kg/cm2
Gelabilitat (UNE 127-004) ................................................... Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
- Dimensions ......................................................................................................................................... ± 1 mm
- Gruix ................................................................................................................................................... ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ............................................................................. ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes ............................................................................................................................ ± 0,4 mm
- Bolcaments...................................................................................................................................... ± 0,5 mm
- Planor .............................................................................................................................................. ± 0,4 mm
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
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- Gruix ................................................................................................................................................... ± 2 mm
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En palets.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre una superfície plana i rígida, protegides d'impactes.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.

B9B - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL
B9B1 - LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL

B9E1 - PANOTS
1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la pavimentació de voreres.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes rectes a la cara plana
han de ser rectes.
No pot tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Gruix de la capa fina ............................................................................................................................... >= 6 mm
Absorció d'aigua (UNE 127-002) ............................................................................................................. <= 7,5%
Tensió de trencament a flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció .......................................................................................................................... >= 50 kg/cm2
- Dors a tracció .......................................................................................................................... >= 40 kg/cm2
Gelabilitat (UNE 127-004) ................................................... Absència de senyals de trencament o deteriorament
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B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS

Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça de pedra tallada en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, provinent de roques sanes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o d'altres
defectes.
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior desbastada.
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior.
Dimensions de la cara inferior ............................................................................................ 5/6 de la cara superior
Resistència a la compressió (UNE 7-068) ................................................................................. >= 1300 kg/cm2
Pes específic aparent (UNE_EN 1936)
>= 2500 kg/m3
Coeficient de desgast (UNE 7-069) ...................................................................................................... < 0,13 cm
Gelabilitat, 20 cicles (UNE 7-070)............................................................................ No pot tenir defectes visibles
Toleràncies:
- Dimensions ....................................................................................................................................... ± 10 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
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
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Toleràncies:
- Dimensions ............................................................................................ ± 0,5% de les dimensions nominals
- Gruix:
┌──────────────────────────────────────┐
│Gruix mitjà │Tolerància del gruix │
│ (mm)
│
(mm)
│
│───────────────│──────────────────────│
│ <= 40
│
±2
│
│ > 40
│
±3
│
└──────────────────────────────────────┘
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ............................................................................. ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes ................................................................................................................................ ± 0,2%
- Planor .......................................................................................................................... ± 0,2% de la diagonal
PANOT PER A PAS DE VIANANTS:
Alçària dels tacs ............................................................................................................................................ 6 mm
Diàmetre dels tacs ....................................................................................................................................... 18 mm
Nombre de tacs .................................................................................................................................................. 50
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.

Origen: Origen ciutadà

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
B9F1 - PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR

Estat d'elaboració: Original

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça prefabricada de formigó per a paviments.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, escantonaments 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 (UNE 127-005) ................................................................................................ <= 2,5 mm
Gelabilitat (UNE 127-003) ................................................... 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.

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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Estat d'elaboració: Original

Plec de Condicions Tècniques

Origen: Origen ciutadà

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a
temperatura superior a l'ambient.
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75.
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 (NLT-172)...................................................................................................................... < 0,5
Adhesivitat per a mescla oberta o porosa:
- Immersió en aigua (NLT-166).............................................................. > 95% de granulat totalment envoltat
Característiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa:
- Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) ............................................................ <= 25%
GRANULAT FI:
Ha de passar pel tamís 2,5 mm i quedar retingut pel tamís 0,08 mm UNE 7-050.
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals.
El material que es trituri per a l'obtenció del 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 (NLT-355) .................................................................................................................... > 4
- Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) ............................................................ <= 25%
El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamís 2,5 mm UNE 7-050.
POLS MINERAL O FILLER:
Ha de passar pel tamís 0,08 mm UNE 7-050.
Pot procedir dels granulats, separant-lo 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 (NLT-151):
┌──────────────────────────────┐
│ Tamís │ Tamisatge │
│ (UNE 7-050) │ acumulat │
│
│ (% en pes) │
│───────────────│──────────────│
│ 630 micres │ 100
│
│ 160 micres │ 80 - 100 │
│ 80 micres │ 50 - 100 │
└──────────────────────────────┘
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D)............................................................ 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) .................................................................................... < 0,6
LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o "cracking
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi
escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
Índex de penetració (NLT 181)
>= -1
<= +1
Solubilitat (NLT 130)
>= 99,5%
Contingut d'aigua (NLT 123)
<= 0,2%
Característiques físiques del betum original:
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│
CARACTERÍSTIQUES DEL
│
TIPUS BETUM
│
│
│─────────────────────────│
│
BETUM ORIGINAL
│ B 60/70 │ B 80/100 │
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Origen: Origen ciutadà

│────────────────────────────────│────────────│────────────│
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) │ >= 6 mm │ >= 8 mm │
│ (NLT 124)
│ <= 7 mm │ <= 10 mm │
│────────────────────────────────│────────────│────────────│
│ Punt de reblaniment (A i B) │ >= 48°C │ >= 45°C │
│ (NLT 125)
│ <= 57°C │ <= 53°C │
│────────────────────────────────│────────────│────────────│
│ Punt de fragilitat Fraass
│
│
│
│ (NLT 182)
│ <= -8°C │ <= -10°C │
│────────────────────────────────│────────────│────────────│
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C │
│
│
│ (NLT 126)
│ >= 90 cm │ >= 100 cm │
│────────────────────────────────│────────────│────────────│
│ Punt d'inflamació v/a
│
│
│
│ (NLT 127)
│ >= 235°C │ >= 235°C │
│────────────────────────────────│────────────│────────────│
│ Densitat relativa 25°C/25°C │
│
│
│ (NLT 122)
│ 1
│ 1
│
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
Característiques físiques del residu de pel·lícula fina:
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│
CARACTERÍSTIQUES DEL
│
TIPUS BETUM
│
│
RESIDU DE PEL·LÍCULA
│─────────────────────────│
│
FINA
│ B 60/70 │ B 80/100 │
│────────────────────────────────│────────────│────────────│
│ Variació de massa
│
│
│
│ (NLT 185)
│ <= 0,8% │ <= 1,0% │
│────────────────────────────────│────────────│────────────│
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 s) │
│
│
│ % penetr. orig. (NLT 124)
│ >= 50% │ >= 45% │
│────────────────────────────────│────────────│────────────│
│ Augment del punt de reblaniment│
│
│
│ (A i B) (NLT 125)
│ <= 9°C │ <= 10°C │
│────────────────────────────────│────────────│────────────│
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C │
│
│
│ (NLT 126)
│ >= 50 cm │ >= 75 cm │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
MESCLA BITUMINOSA:
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)
│
│FUS │
(tamisos UNE 7-050)
│
│ │───────────────────────────────────────────────────────────────│
│ │ 40│ 25 │ 20 │12,5 │ 10 │ 5 │ 2,5 │0,630│0,320│0,16│0,08 │
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────│──────│
│D12 │ │ │ 100 │80-95│72-87│50-65│35-50│18-30│13-23│7-15│ 5-8 │
│D20 │ │ 100 │80-95│65-80│60-75│47-62│35-50│18-30│13-23│7-15│ 5-8 │
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────│──────│
│S12 │ │ │ 100 │80-95│71-86│47-62│30-45│15-25│10-18│6-13│ 4-8 │
│S20 │ │ 100 │80-95│65-80│60-75│43-58│30-45│15-25│10-18│6-13│ 4-8 │
│S25 │100│80-95│75-88│60-75│55-70│40-55│30-45│15-25│10-18│6-13│ 4-8 │
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────│──────│
│G20 │ │ 100 │75-95│55-75│47-67│28-46│20-35│ 8-20│ 5-14│3- 9│ 2-4 │
│G25 │100│75-95│65-85│47-67│40-60│26-44│20-35│ 8-20│ 5-14│3- 9│ 2-4 │
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────│──────│
│A12 │ │ │ 100 │65-90│50-75│20-40│ 5-20│ │ │ │ 2-4 │
│A20 │ │ 100 │65-90│45-70│35-60│15-35│ 5-20│ │ │ │ 2-4 │
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────│──────│
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 - SENYALS

Plec de Condicions Tècniques
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Estat d'elaboració: Original

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.
S'han considerat els elements següents:
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta
- Microesferes de vidre
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, recoberta
amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora.
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada per la D.F.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°.
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4º del "Reglamento de Circulación
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport,
compliran les característiques indicades per a cadascun d'ells en les normes UNE 135-312 i UNE 135-314.
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores.
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els articles 624, 625 i 626 del "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75)
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135-310 i UNE 135-313.

Origen: Origen ciutadà

│P10 │ │ │ │ 100 │80-90│40-50│10-18│ 6-12│ │ │ 3-6 │
│P12 │ │ │ 100 │5-100│60-80│32-46│10-18│ 6-12│ │ │ 3-6 │
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│────│──────│
│PA10 │ │ │ │ 100 │70-90│15-30│10-22│ 6-13│ │ │ 3-6 │
│PA12 │ │ │ 100 │0-100│50-80│18-30│10-22│ 6-13│ │ │ 3-6 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de
l'article 542.4.1 del PG 3/75.
Toleràncies:
- Granulometria (inclòs el pols mineral):
- Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050):
- Mescles no poroses ................................................................... ± 3% de la massa total de granulats
- Mescles poroses ........................................................................ ± 2% de la massa total de granulats
- Tamís 0,08 (UNE 7-050) .................................................................. ± 1% de la massa total de granulats
- Lligant hidrocarbonat ........................................................................ ± 0,3% de la massa total de granulats
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar
l'adherència de la mescla.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar 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.
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No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar.
Gruix del caixetí .......................................................................................................................................... 1,8 mm
Gruix de la placa ......................................................................................................................................... 1,8 mm
Amplària del reforç perimetral ..................................................................................................................... 25 mm
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135-310) ............................................................................ 256 g/m2
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135-310) ........................................................ Ha de complir
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació >= 505 g/m2
Puresa del zinc 98,5%
Adherència del recobriment (MELC 8.06a)
Ha de complir
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a)
Ha de complir
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135-331
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció
superficial
Condicions de la pel·lícula seca de pintura:
- Brillantor especular a 60°C
> 50%
- Adherència (assaig 4.4)
<= 1
No han d'aparèixer dents de serra
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5) ............................................................................................ Sense rotura
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig ................................................................ Sense ampolles, arrugues
..............................................................................................................................................ni reblaniments
- A les 24 hores ................................................................................ Brillantor especular >= 90% brillantor
.............................................................................................................................................. abans d'assaig
- Resistència a la boira salina ................................................................ Ha de complir especificacions art.3.7
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
- Envelliment artificial Ha de complir les condicions art. 3.9.
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135-331.
Toleràncies:
Compliran la Euronorma 143
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA:
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la seva
naturalesa i característiques, en tres nivells:
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a
una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior,
estarà segellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina
de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades
entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la
pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la
pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara
interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies
condicions d’angulositat i a les distancies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i
rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc.
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari.
Ha de tenir els colors i el factor de luminància d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48-073 i UNE 48-060,
dins dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334.
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Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfície
llisa i resistent als agents atmosfèrics.
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè.
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial.
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-350, han de complir les
especificacions establertes a la norma UNE 135-330.
Resistència a l'impacte (UNE 48-184) .............................................................. Sense clivelles ni desenganxades
Adherència al substrat (UNE 135-330) ............................................................................................ Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 135-330).............................................................................................. Ha de complir
Resistència al fred (UNE 135-330) .................................................................................................. Ha de complir
Resistència a la humitat (UNE 135-330)
Ha de complir
Resistència als detergents (UNE 135-330) ..................................................................................... Ha de complir
Resistència a la boira salina (UNE 135-330) ................................................................................... Ha de complir
Envelliment accelerat (UNE 135-330).............................................................................................. Ha de complir
Condicions de la làmina reflectora:
- Gruix de la làmina reflectora......................................................................................................... <= 0,3 mm
- Flexibilitat (MELC 12.93) ........................................................................................................... Ha de complir
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100) ................................................................... >= 40
- Intensitat reflexiva
sota pluja artificial ...................................................................................................>= 90% del valor original
(angle divergència de 0,2° i d'incidència de 0,5°)
- Retracció:
- Al cap de 10 min ........................................................................................................................ < 0,8 mm
- Al cap de 24 h ............................................................................................................................ < 3,2 mm
- Resistència a la tracció .................................................................................................................. > 1 kg/cm
- Allargament .......................................................................................................................................... > 10%
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre esfèriques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per
retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric.
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada de
microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).
┌───────────────────────────────────────┐
│
Tamís
│Massa retinguda │
│ (ISO 565 R 40/3) │ acumulada │
│
│ (% en pes) │
│─────────────────────│─────────────────│
│Superior de seguretat│ 0 a 2
│
│─────────────────────│─────────────────│
│Superior nominal │ 0 a 10
│
│─────────────────────│─────────────────│
│Intermedis
│ N1 a N2 (*) │
│─────────────────────│─────────────────│
│Inferior nominal │ 95 a 100
│
└───────────────────────────────────────┘
* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
- Diàmetre < 1 mm ................................................................................................................................. < 20%
- Diàmetre >= 1 mm.............................................................................................................................. < 30%
Índex de refracció (MELC 12.31):
- Classe A .............................................................................................................................................. >= 1,5
- Classe B .............................................................................................................................................. >= 1,7
- Classe C .............................................................................................................................................. >= 1,9
Resistència a l'aigua ..................................................................................................... Sense alteració superficial
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Resistència als àcids .................................................................................................... Sense alteració superficial
Resistència al clorur càlcic ........................................................................................... Sense alteració superficial
Resistència al sulfur sòdic ............................................................................................ Sense alteració superficial
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de
figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.
MICROESFERES DE VIDRE:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
MICROESFERES DE VIDRE:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
BBM3 - CARTELLS
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Rètols per a senyalització.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini extruït
- Acer galvanitzat
S'han considerat els acabats següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina reflectora
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport,
compliran les característiques indicades per a cadascun d'ells en les normes UNE 135-312 i UNE 135-314.
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores.
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els articles 624, 625 i 626 del "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75)
Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han d'estar preparats per a
la unió al rètol mitjançant cargols o abraçadores.
No han 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, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no reflectora, o làmina
reflectora d'intensitat normal o alta.
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent.
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació >= 505 g/m2
Puresa del zinc 98,5%
Adherència del recobriment (MELC 8.06a)
Ha de complir
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a)
Ha de complir
ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA:
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics especificats a la norma UNE 135-331.
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.
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La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans ni cap altra imperfecció
superficial.
Característiques de la pel·lícula seca de pintura:
- Brillantor especular a 60°C
> 50%
- Adherència (assaig 4.4)
<= 1
No han d'aparèixer dents de serra
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5) ............................................................................................ Sense rotura
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig ................................................................ Sense ampolles, arrugues
..............................................................................................................................................ni reblaniments
- A les 24 hores ................................................................................ Brillantor especular >= 90% brillantor
.............................................................................................................................................. abans d'assaig
- Resistència a la boira salina ................................................................ Ha de complir especificacions art.3.7
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
- Envelliment artificial Ha de complir les condicions art. 3.9.
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135-331.
ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA:
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la seva
naturalesa i característiques, en tres nivells:
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a
una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior,
estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina
de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades
entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la
pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la
pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara
interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflectir la llum incident en amplies
condicions d’angulositat i a les distancies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i
rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc.
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari.
Ha de tenir els colors i el factor de luminància d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48-073 i UNE 48-060,
dins dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334.
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant sense grans ni cap altra imperfecció superficial.
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.
Característiques de la làmina reflectora:
- Gruix de la làmina reflectora......................................................................................................... <= 0,3 mm
- Flexibilitat (MELC 12.93) ........................................................................................................... Ha de complir
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100) ................................................................... >= 40
- Intensitat reflexiva
sota pluja artificial ...................................................................................................>= 90% del valor original
(angle divergència de 0,2° i d'incidència de 0,5°)
- Retracció:
- Al cap de 10 min ........................................................................................................................ < 0,8 mm
- Al cap de 24 h ............................................................................................................................ < 3,2 mm
- Resistència a la tracció .................................................................................................................. > 1 kg/cm
- Allargament .......................................................................................................................................... > 10%
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-350, han de complir les
especificacions establertes a la norma UNE 135-330.
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Resistència a l'impacte (UNE 48-184) .............................................................. Sense clivelles ni desenganxades
Adherència al substrat (UNE 135-330) ............................................................................................ Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 135-330).............................................................................................. Ha de complir
Resistència al fred (UNE 135-330) .................................................................................................. Ha de complir
Resistència a la humitat (UNE 135-330)
Ha de complir
Resistència als detergents (UNE 135-330) ..................................................................................... Ha de complir
Resistència a la boira salina (UNE 135-330) ................................................................................... Ha de complir
Envelliment accelerat (UNE 135-330).............................................................................................. Ha de complir
RÈTOLS D’Alumini EXTRUÏT:
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb un reforç
perimetral de 40 mm, unides entre elles i al element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'alumini.
Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)) ...................................................................................... >= 150 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474 (1) )
>= 110 N/mm2
Allargament (UNE 7-474 (1) )
>= 7%
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1)
>= 60
Gruix de les lamel·les d'alumini .................................................................................................................. 2,5 mm
Toleràncies:
- Amplària ........................................................................................................................................ ± 1,10 mm
- Amplària del reforç perimetral
± 0,66 mm
- Gruix .............................................................................................................................................. ± 0,15 mm
- Planor ± 0,8 mm
- Angles....................................................................................................................................................... ± 2°
- Rectitud ............................................................................................................................................... ± 0,2%
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT:
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i galvanitzat en calent, de 175 mm
d'amplària, amb una sèrie de plegats longitudinals a 90° que formen un reforç perimetral de 30 mm, unides entre
elles i al element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat.
Resistència a la tracció (UNE 36-130)
>= 270 N/mm2
Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310) ............................................................... >= 256 g/m2
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135-310) ........................................................ Ha de complir
Puresa del zinc >= 99%
Gruix de les lamel·les d'acer ....................................................................................................................... 1,2 mm
Toleràncies:
- Corbatura longitudinal (efecte sable)
(L = llargària lamel.la) .................................................................................................................... ± 0,15% L
- Planor .............................................................................................................................................. ± 1,5 mm
- Gruix
± 0,13 mm
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats individualment o agrupats en un embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha
d'haver-hi el símbol dels rètols i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 - TUBS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD55 - TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES

m de llargària necessària subministrada a l'obra.

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ
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Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tub recte de secció circular, obtingut per un procés d'emmotllament d'un formigó amb contingut baix de granulats
fins.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub no ha de tenir esquerdes, escrostonaments, ni obturacions de la part porosa.
Ha de ser de secció constant i gruix uniforme a tota la seva llargària, excepte als extrems, que han d'acabar amb
encaix.
La superfície interior ha de ser regular i sense rebaves. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la
qualitat del tub ni la capacitat del desguàs.
Superfície d'absorció .............................................................................................. >= 20% de la superfície total
Resistència a l'aixafament (Norma ASTM C.497), càrrega de ruptura:
- Diàmetre < 35 cm ................................................................................................................... >= 1000 kp/m
- Diàmetre 35-70 cm .................................................................................................................. >= 1400 kp/m
- Diàmetre > 70 cm ................................................................................................................... >= 2000 kp/m
Capacitat d'absorció a 1 kg/cm2 de pressió hidrostàtica ....................................................... >= 50 l/min x dm2
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning ............................................................................... <= 0,021
Toleràncies:
- Diàmetre interior:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│Diàmetre │Tolerància en el diàmetre interior │
│ (cm) │
(mm)
│
│─────────│────────────────────────────────────│
│ 15 │
±3
│
│ 20 │
±3
│
│ 25 │
±3
│
│ 30 │
±4
│
│ 40 │
±4
│
└──────────────────────────────────────────────┘
- Rectitud ........................................................................................................................................ ± 10 mm/m
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A cada peça o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Identificació del producte
- Diàmetre nominal
- Número d'identificació de la sèrie o data de fabricació
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment o verticalment sobre
superfícies planes, o bé apilats en posició horitzontal de manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a
l'aixafament.
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés d'emmotllament i
compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura.
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.
El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han d'acabar amb un tall recte
perpendicular a l'eix, sense rebaves.
No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del
procés d'emmotllament.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat
del tub, ni la capacitat de desguàs.
La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra de cada
remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento
de Poblaciones" del MOPU.
Característiques dels tubs:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DN │Resistència a l'aixafament │ Gruix │Toleràncies del DN │
│(cm) │
(kg/m)
│ (mm) │
(mm)
│
│─────│───────────────────────────│────────│────────────────────│
│ 20 │
>= 2500
│ >= 25 │
±4
│
│ 30 │
>= 2500
│ >= 35 │
±4
│
│ 40 │
>= 2500
│ >= 40 │
±4
│
│ 50 │
>= 3000
│ >= 45 │
±5
│
│ 60 │
>= 3600
│ >= 52 │
±6
│
│ 70 │
>= 4200
│ >= 59 │
±7
│
│ 80 │
>= 4800
│ >= 66 │
±7
│
│ 90 │
>= 4800
│ >= 70 │
±7
│
│100 │
>= 4900
│ >= 74 │
±7
│
│120 │
>= 5500
│ >= 82 │
±7
│
│150 │
>= 6000
│ >= 95 │
±8
│
│200 │
>= 6000
│>= 120 │
± 10
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Llargària ............................................................................................................................................... >= 100 cm
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning ............................................................................... <= 0,012
Resistència característica estimada a la compressió
del formigó, al cap de 28 dies. Proveta cilíndrica ........................................................................ >= 275 kg/cm2
Estanquitat a 1 kg/cm2
de pressió interior (T.H.M.-73) ............................................................No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min
Pressió interior de trencament (T.H.M.-73) ...................................................................................... >= 2 kg/cm2
Toleràncies:
- Llargària nominal .................................................................................................................................... ± 2%
- Gruix nominal.......................................................................................................................................... ± 5%
........................................................................................................................................................... <= 3 mm
- Ovalació (diferència diàmetre
interior màxim i mínim als extrems) ........................................................................ ± 0,5% diàmetre nominal
- Rectitud .......................................................................................................................................... ± 5 mm/m
......................................................................................................................................................... <= 10 mm
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Pressió de treball o indicació: Sanejament
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- Identificació de la sèrie o data de fabricació
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre superfícies planes o bé apilats
de manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixafament del tub.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
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BFA1 - TUBS DE PVC A PRESSIÓ
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tub rígid, injectat, de poli (clorur de vinil) no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Per a encolar
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny
de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent,
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
La superfície 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.
Els junts han de ser estancs segons els assatjos prescrits a la UNE 53-112.
Si el tub és per a unió elàstica, a l'interior de l’embocadura hi ha d'haver un junt de goma.
En tubs per a encolar, el diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal del tub.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la UNE 53-112.
L'esbocat dels tubs per a encolar ha de tenir forma cònica, amb un semiangle positiu més petit que 0° 15'.
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 2 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació comercial
- Sigles PVC
- Diàmetre nominal en mm
- Pressió nominal en MPa (1 MPa = 10 bars)
- UNE 53-112
Si el tub és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions:
- Número del R.S.I.
- Inscripció "APTE PER A AIGUA POTABLE"
Gruix de la paret:
┌──────────────────────────────────────────┐
│
│ Pressions nominals (bar) │
│ DN │────────────────────────────────│
│
│ 4 │ 6 │ 10 │ 16 │ 25 │
│
│─────│─────│──────│──────│──────│
│
│ e │ e │ e │ e │ e │
│ (mm) │(mm) │(mm) │(mm) │(mm) │(mm) │
│─────────│─────│─────│──────│──────│──────│
│ 10 │ - │ - │ - │ 1,0 │1,2 │
│ 12 │ - │ - │ - │ 1,0 │1,4 │
│ 16 │ - │ - │ - │ 1,2 │1,8 │
│ 20 │ - │ - │ - │ 1,5 │2,3 │
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│ 25 │ - │ - │ 1,5 │ 1,9 │2,8 │
│ 32 │ - │ - │ 1,8 │ 2,4 │3,6 │
│ 40 │ - │ 1,8 │ 1,9 │ 3,0 │4,5 │
│ 50 │ - │ 1,8 │ 2,4 │ 3,7 │5,6 │
│ 63 │ 1,8 │ 1,9 │ 3,0 │ 4,7 │7,0 │
│ 75 │ 1,8 │ 2,2 │ 3,6 │ 5,6 │8,4 │
│ 90 │ 1,8 │ 2,7 │ 4,3 │ 6,7 │0,0 │
│ 110 │ 2,2 │ 3,2 │ 5,3 │ 8,2 │2,3 │
│ 125 │ 2,5 │ 3,7 │ 6,0 │ 9,3 │3,9 │
│ 140 │ 2,8 │ 4,1 │ 6,7 │10,4 │5,6 │
│ 160 │ 3,2 │ 4,7 │ 7,7 │11,9 │7,8 │
│ 180 │ 3,6 │ 5,3 │ 8,6 │13,4 │0,0 │
│ 200 │ 4,0 │ 5,9 │ 9,6 │14,9 │2,3 │
│ 225 │ 4,5 │ 6,6 │10,8 │16,7 │5,0 │
│ 250 │ 4,9 │ 7,3 │11,9 │18,6 │7,8 │
│ 280 │ 5,5 │ 8,2 │13,4 │20,8 │ - │
│ 315 │ 6,2 │ 9,2 │15,0 │23,4 │ - │
│ 355 │ 7,0 │10,4 │16,9 │26,3 │ - │
│ 400 │ 7,9 │11,7 │19,1 │29,7 │ - │
│ 450 │ 8,9 │13,1 │21,5 │ - │ - │
│ 500 │ 9,8 │14,6 │23,9 │ - │ - │
│ 560 │11,0 │16,4 │26,7 │ - │ - │
│ 630 │12,4 │18,4 │30,0 │ - │ - │
│ 710 │14,0 │20,7 │ - │ - │ - │
│ 800 │15,7 │23,3 │ - │ - │ - │
│ 900 │17,7 │26,3 │ - │ - │ - │
│ 1000 │19,7 │29,2 │ - │ - │ - │
└──────────────────────────────────────────┘
Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica):
┌───────────────────────────────────────┐
│ Diàmetre nominal │ Diàmetre interior │
│
DN (mm) │ embocadura (mm) │
│──────────────────│────────────────────│
│
25
│ DN + 0,3
│
│
│ 32,40 i 50 │ DN + 0,3
│ 63 i 75
│ DN + 0,4
│
│
90
│ DN + 0,4
│
│ 110 i 125 │ DN + 0,4
│
│ 140 i 160 │ DN + 0,5
│
│
180
│ DN + 0,6
│
│
200
│ DN + 0,6
│
│
225
│ DN + 0,7
│
│
250
│ DN + 0,8
│
│
280
│ DN + 0,9
│
│
315
│ DN + 1,0
│
│
355
│ DN + 1,1
│
│
400
│ DN + 1,2
│
│
450
│ DN + 1,4
│
│
500
│ DN + 1,5
│
│
560
│ DN + 1,5
│
│
630
│ DN + 1,6
│
│
710
│ DN + 1,7
│
│
800
│ DN + 1,7
│
│
900
│ DN + 1,8
│
│
1000
│ DN + 2,0
│
└───────────────────────────────────────┘
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Llargària mínima de l'embocadura i tolerància del diàmetre exterior mig:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Diàmetre │ Longitud mínima │ Longitud mínima │ Tolerància
│
│ nominal │ Embocadura │ Embocadura │ Diàmetre exterior │
│ DN │ Unió encolada │ Unió elàstica │
mig
│
│ (mm) │
(mm)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────│─────────────────│─────────────────│────────────────────│
│ 10 │
12
│
53
│
+ 0,2
│
│ 12 │
12
│
53
│
+ 0,2
│
│ 16 │
14
│
54
│
+ 0,2
│
│ 20 │
16
│
55
│
+ 0,2
│
│ 25 │
19
│
56
│
+ 0,2
│
22
│
57
│
+ 0,2
│
│ 32 │
│ 40 │
26
│
59
│
+ 0,2
│
│ 50 │
31
│
61
│
+ 0,2
│
│ 63 │
38
│
64
│
+ 0,2
│
│ 75 │
44
│
67
│
+ 0,3
│
│ 90 │
51
│
70
│
+ 0,3
│
│ 110 │
61
│
75
│
+ 0,3
│
│ 125 │
69
│
78
│
+ 0,3
│
│ 140 │
76
│
81
│
+ 0,4
│
│ 160 │
86
│
86
│
+ 0,4
│
│
90
│
+ 0,4
│
│ 180 │
96
│ 200 │
106
│
94
│
+ 0,4
│
│ 225 │
119
│
100
│
+ 0,5
│
│ 250 │
131
│
105
│
+ 0,5
│
│ 280 │
146
│
112
│
+ 0,5
│
│ 315 │
164
│
118
│
+ 0,6
│
│ 355 │
184
│
124
│
+ 0,7
│
│ 400 │
206
│
130
│
+ 0,7
│
│ 450 │
231
│
138
│
+ 0,8
│
│ 500 │
256
│
165
│
+ 0,9
│
173
│
+ 1,0
│
│ 560 │
│
│ 630 │
│
182
│
+ 1,1
│
│ 710 │
│
193
│
+ 1,2
│
│ 800 │
│
204
│
+ 1,3
│
│ 900 │
│
217
│
+ 1,5
│
│ 1000 │
│
230
│
+ 1,6
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Pressió de treball:
- 0 - 25°C ........................................................................................................................... <= pressió nominal
- 26 - 35°C ................................................................................................................... <= 0,8 pressió nominal
- 36 - 45°C ................................................................................................................. <= 0,63 pressió nominal
Densitat ......................................................................................................................................... >= 1350 kg/m3
..................................................................................................................................................... <= 1460 kg/m3
Temperatura de reblaniment VICAT ........................................................................................................ >= 79°C
Absorció d'aigua ................................................................................................................................. <= 50 g/m2
Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal).................................................................... < 5%
Toleràncies:
- Gruix de la paret:
┌───────────────────────────────┐
│Intèrval de gruix │Tolerància │
│ (mm)
│ (mm)
│
│──────────────────│────────────│
│ fins a 1,0 │ + 0,3 │
│ 1,1 a 2,0 │ + 0,4 │
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BFC1 - TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ
1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tubs de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Plec de Condicions Tècniques
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Estat d'elaboració: Original

BFC - TUBS DE POLIPROPILÈ

Origen: Origen ciutadà

│ 2,1 a 3,0 │ + 0,5 │
│ 3,1 a 4,0 │ + 0,6 │
│ 4,1 a 5,0 │ + 0,7 │
│ 5,1 a 6,0 │ + 0,8 │
│ 6,1 a 7,0 │ + 0,9 │
│ 7,1 a 8,0 │ + 1,0 │
│ 8,1 a 9,0 │ + 1,1 │
│ 9,1 a 10,0 │ + 1,2 │
│ 10,1 a 11,0 │ + 1,3 │
│ 11,1 a 12,0 │ + 1,4 │
│ 12,1 a 13,0 │ + 1,5 │
│ 13,1 a 14,0 │ + 1,6 │
│ 14,1 a 15,0 │ + 1,7 │
│ 15,1 a 16,0 │ + 1,8 │
│ 16,1 a 17,0 │ + 1,9 │
│ 17,1 a 18,0 │ + 2,0 │
│ 18,1 a 19,0 │ + 2,1 │
│ 19,1 a 20,0 │ + 2,2 │
│ 20,1 a 21,0 │ + 2,3 │
│ 21,1 a 22,0 │ + 2,4 │
│ 22,1 a 23,0 │ + 2,5 │
│ 23,1 a 24,0 │ + 2,6 │
│ 24,1 a 25,0 │ + 2,7 │
│ 25,1 a 26,0 │ + 2,8 │
│ 26,1 a 27,0 │ + 2,9 │
│ 27,1 a 28,0 │ + 3,0 │
│ 28,1 a 29,0 │ + 3,1 │
│ 29,1 a 30,0 │ + 3,2 │
└───────────────────────────────┘
- Llargària .............................................................................................................................................. - 10 mm
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-112.
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les següents dades al paquet o
a l'albarà:
- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
- Domicili del fabricant
- Número RGS
- La inscripció "PER A ÚS ALIMENTARI"
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 embocadures 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.
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Estat d'elaboració: Original

Plec de Condicions Tècniques

Origen: Origen ciutadà

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny
de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent,
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Característiques dimensionals:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│ Toleràncies │
│ DN │ PN │Gruix paret │Pes aproximat │───────────────────│
│ (mm) │ (bar) │ (mm) │ (kg/m) │ DN │Gruix paret │
│
│
│
│
│(mm) │ (mm)
│
│───────│───────│────────────│──────────────│─────│─────────────│
│ 16 │ 16 │ 2
│ 0,09
│+ 0,3│ + 0,4 │
│───────│───────│────────────│──────────────│─────│─────────────│
│ 20 │ 10 │ 2
│ 0,117 │+ 0,3│ + 0,4 │
│
│ 25 │ 3,5 │ 0,165 │+ 0,3│ + 0,6 │
│───────│───────│────────────│──────────────│─────│─────────────│
│ 25 │ 10 │ 2,5 │ 0,193 │+ 0,3│ + 0,5 │
│
│ 25 │ 5
│ 0,32
│+ 0,3│ + 0,7 │
│───────│───────│────────────│──────────────│─────│─────────────│
│ 32 │ 10 │ 2,9 │ 0,27
│+ 0,3│ + 0,5 │
│
│ 16 │ 5
│ 0,44
│+ 0,3│ + 0,7 │
│───────│───────│────────────│──────────────│─────│─────────────│
│ 40 │ 10 │ 3,6 │ 0,42
│+ 0,4│ + 0,6 │
│
│ 16 │ 6
│ 0,653 │+ 0,4│ + 0,9 │
│───────│───────│────────────│──────────────│─────│─────────────│
│ 50 │ 10 │ 4,5 │ 0,677 │+ 0,5│ + 0,7 │
│
│ 16 │ 6,5 │ 0,854 │+ 0,5│ + 0,9 │
│───────│───────│────────────│──────────────│─────│─────────────│
│ 63 │ 6 │ 3,6 │ 0,684 │+ 0,6│ + 0,6 │
│
│ 10 │ 7
│ 1,115 │+ 0,6│ + 0,9 │
│───────│───────│────────────│──────────────│─────│─────────────│
│ 75 │ 6 │ 4,5 │ 0,93
│+ 0,7│ + 0,7 │
│
│ 10 │ 7
│ 1,4
│+ 0,7│ + 0,9 │
│───────│───────│────────────│──────────────│─────│─────────────│
│ 90 │ 6 │ 5,1 │ 1,34
│+ 0,9│ + 0,8 │
│
│ 10 │ 7,5 │ 2
│+ 0,9│ + 1
│
│───────│───────│────────────│──────────────│─────│─────────────│
│ 110 │ 6 │ 5
│ 1,55
│+ 1 │ + 0,7 │
│
│ 10 │ 8,5 │ 2,7
│+ 1 │ + 1,1 │
│───────│───────│────────────│──────────────│─────│─────────────│
│ 140 │ 6 │ 7
│ 2,9
│+ 1,3│ + 0,9 │
│───────│───────│────────────│──────────────│─────│─────────────│
│ 160 │ 4 │ 5
│ 2,8
│+ 1,5│ + 0,7 │
│+ 1,5│ + 1
│
│
│ 6 │ 7,5 │ 3,7
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Material ...................................................................................................................... Homopolímer de polipropilè
Llargària ............................................................................................................................................................ 5 m
Pressió màxima de treball:
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│ DN │ PN │Pressió màxima de treball (bar) a: │
│
│
│────────────────────────────────────│
│ (mm) │ (bar) │ 20°C │ 40°C │ 80°C
│
│───────│───────│──────────│──────────│──────────────│
│ 16 │ 16 │ 16 │ 11 │ 3,6
│
│───────│───────│──────────│──────────│──────────────│
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BFWA - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE PVC
1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
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Estat d'elaboració: Original

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

Origen: Origen ciutadà

│ 20 │ 10 │ 10 │ 9 │ 2,8
│
│
│ 25 │ 25 │ 16,5 │ 5,5
│
│───────│───────│──────────│──────────│──────────────│
│ 25 │ 10 │ 10 │ 9 │ 2,8
│
│
│ 25 │ 25 │ 20 │ 6,3
│
│───────│───────│──────────│──────────│──────────────│
│ 32 │ 10 │ 10 │ 8 │ 2,5
│
│
│ 16 │ 16 │ 14,5 │ 4,7
│
│───────│───────│──────────│──────────│──────────────│
│ 40 │ 10 │ 10 │ 7,8 │ 2,5
│
│
│ 16 │ 16 │ 14 │ 4,5
│
│───────│───────│──────────│──────────│──────────────│
│ 50 │ 10 │ 10 │ 7,8 │ 2,5
│
│
│ 16 │ 16 │ 12 │ 3,8
│
│───────│───────│──────────│──────────│──────────────│
│ 63 │ 6 │ 6 │ 4,8 │ 1,6
│
│
│ 10 │ 10 │ 10 │ 3
│
│───────│───────│──────────│──────────│──────────────│
│ 75 │ 6 │ 6 │ 5 │ 1,6
│
│
│ 10 │ 10 │ 7,8 │ 2,5
│
│───────│───────│──────────│──────────│──────────────│
│ 90 │ 6 │ 6 │ 4,8 │ 1,5
│
│
│ 10 │ 10 │ 8,25 │ 2,6
│
│───────│───────│──────────│──────────│──────────────│
│ 110 │ 6 │ 6 │ 3,8 │ 1,2
│
│
│ 10 │ 10 │ 6,6 │ 2
│
│───────│───────│──────────│──────────│──────────────│
│ 140 │ 6 │ 6 │ 4 │ 1,3
│
│───────│───────│──────────│──────────│──────────────│
│ 160 │ 4 │ 4 │ 2,5 │ 0,8
│
│
│ 6 │ 6 │ 4 │ 1,3
│
└────────────────────────────────────────────────────┘
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre
superfícies planes.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
BFWC - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIPROPILÈ
1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

BFYA - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC

BFYC - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ
1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Estat d'elaboració: Original

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les
característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions.
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

Origen: Origen ciutadà

BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
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El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les
característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions.
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
BMY2 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ

46
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Accessoris per a instal·lacions d'extinció.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a instal·lacions de protecció i no han de fer
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS PER A HIDRANTS:
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un hidrant.
ELEMENTS PER A COLUMNES SEQUES:
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'una instal.lació de columna seca.
ELEMENTS PER A BOQUES D'INCENDIS:
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'una boca d'incendi.
ELEMENTS PER A DETECTORS-EXTINTORS AUTOMÀTICS:
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d'un detector extintor-extintor automàtic.
ELEMENTS PER A VÀLVULES DE CONTROL I ALARMA:
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d'una vàlvula de control i alarma.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Plec de Condicions Tècniques
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D07 - MORTERS I PASTES

Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada
a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca .............................................................................................................................. 0 - 2 cm
- Consistència plàstica ......................................................................................................................... 3 - 5 cm
- Consistència tova ............................................................................................................................... 6 - 9 cm
- Consistència fluida ......................................................................................................................... 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment ................................................................................................................................ <= 0,65
Contingut de ciment ....................................................................................................................... <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
- Cendres volants ........................................................................................................ <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice ............................................................................................................. <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca ............................................................................................................................. Nul·la
- Consistència plàstica o tova ....................................................................................................... ± 10 mm
- Consistència fluida ...................................................................................................................... ± 20 mm
2. CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigo, no pot ser superior a
una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament,
la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la
formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
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DEFINICIÓ:
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ciment utilitzat:
- Morter de ciment blanc ..................................................................................................................... BL I/42,5
- Altres .............................................................................................................................................. CEM I/32,5
Resistència orientativa en funció de les dosificacions:
- 1:8 / 1:2:10 .............................................................................................................................. >= 20 kg/cm2
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 ................................................................................................................ >= 40 kg/cm2
- 1:4 / 1:0,5:4 ............................................................................................................................. >= 80 kg/cm2
- 1:3 / 1:0,25:3 ......................................................................................................................... >= 160 kg/cm2
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con d'Abrams.
La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90).
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2. CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

Origen: Origen ciutadà
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col.locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col.locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans addients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans
de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T.
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.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d'instal.lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BORDILLO O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T.
PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la D.T.
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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 60x90 cm o 80 cm de diàmetre, com a màxim amb o sense solera de formigó
- Clavegueró de formigó vibropremsat 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 la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans
de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T.
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 (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
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.
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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.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR I CUNETA:
m de llargària realment enderrocat, 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.

F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics
- Esplanació en terreny de trànsit o roca
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç
de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el
desenvolupament de treballs posteriors.
Els forats existents o els deixats per l'extracció d'arrels o d'altres elements s'han d'omplir amb terres de composició
homogènia del mateix terreny.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini.
ESPLANACIÓ:
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra
de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig ...................................................................................................................................... ± 100 mm
- Nivells ............................................................................................................................................... ± 50 mm
- Planor ........................................................................................................................................... ± 40 mm/m
CAIXA DE PAVIMENT:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament
definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Excavació de rases i pous de fonaments o rases per a pas 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 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 les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la P.O.
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
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L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa
compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig ........................................................................................................................................ ± 50 mm
- Planor ........................................................................................................................................... ± 20 mm/m
- Amplària ........................................................................................................................................... ± 50 mm
- Nivells ............................................................................................................................................... + 10 mm
.............................................................................................................................................................. - 50 mm
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i
avisar la D.F.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
ESPLANACIÓ:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. Cal que es deixin els talussos que fixi la D.F.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
CAIXA DE PAVIMENT:
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 de l'excavació.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols , amb les modificacions
aprovades per la D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una
correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres, utilitzant material tolerable, adequat o seleccionat, per a
conseguir una plataforma amb terres superposades i compactades.
S'han considerat els tipus següents:
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
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Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç
de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot a 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 ....................................................................................................... ± 2°
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
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 a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 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 D.T., amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols , amb les modificacions
aprovades per la D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una
correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del terraplè
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T.
TERRAPLÈ:
Toleràncies d'execució:
- Gruix de cada tongada..................................................................................................................... ± 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials ............................................................................................................................. ± 30 mm
- Resta de zones............................................................................................................................ ± 50 mm
- Variació en l'angle del talús ...................................................................................................................... ± 2°
CAIXA DE PAVIMENT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig ...................................................................................................................................... ± 100 mm
- Planor ........................................................................................................................................... ± 20 mm/m
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
S'han de retirar els materials inestables, turba o argila tova, de la base per al rebliment.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera
uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials
secs, calç viva o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint
la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
En el fonament o en el nucli d'un terraplè, l'aportació de terres per a correcció de nivells s'ha de tractar com a
coronació del terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
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F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en
el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F., en funció dels
terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108).
RASA:
Toleràncies d'execució:

Origen: Origen ciutadà

- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista .................................................................................................................. ± 20 mm/m
- Planor ........................................................................................................................................... ± 20 mm/m
- Nivells ............................................................................................................................................... ± 50 mm
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.F.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i
avisar la D.F.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
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F231 - APUNTALAMENTS I ESTREBADES
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada 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:
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F23 - ESTREBADES I APUNTALAMENTS
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- Planor ........................................................................................................................................... ± 20 mm/m
- Nivells ............................................................................................................................................... ± 30 mm
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves
o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera
uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials
secs, calç viva o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint
la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar
zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials
estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una
superfície contínua de separació.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
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La disposició, 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.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'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 pluges,
nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), 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.
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Càrrega i transport de terres, amb càrrega manual o mecànica.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca, dins de l'obra amb dúmper o camió
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a
20 km
DINS DE L'OBRA:
Transport de material provinent d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocador han de ser les que defineixi la D.F.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec
de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
A L'ABOCADOR:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no accepti com a
útils, o siguin sobrants.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements
que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
DINS DE L'OBRA:
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que s'hagi d'utilitzar.
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3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F.
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR:
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
AMB CONTENIDOR:
La unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, càrrega, retirada i transport del contenidor, i de gestió dels
residus.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix ..................................................................................................................... 15%
- Excavacions en terreny compacte ........................................................................................................... 20%
- Excavacions en terreny de trànsit ............................................................................................................ 25%
ROCA:
Es considera un increment per esponjament d'un 25%.

F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES

F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
F6A - TANCAMENTS METÀL·LICS
F6A1 - REIXATS
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col·locació de reixat d'1,5 a 2 m d'alçària, de malla d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
- Amb malla de torsió senzilla
- Amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondulada de ferro dolç
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó
- Ancorat a l'obra
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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%
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F2A1 - SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ
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F92 - SUBBASES
F921 - SUBBASES DE TOT-U
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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F9 - PAVIMENTS
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan la reixa ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han
de quedar visibles.
Llargària de l'ancoratge dels suports:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│Alçària reixat (m) │Llargària ancoratge (cm) │
│───────────────────│──────────────────────────│
│
1,5
│
>= 30
│
│ 1,8 o 2
│
>= 35
│
└──────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies d'execució:
- Distància entre suports:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus reixa
│ Tolerància (mm) │
│───────────────────────────────────│──────────────────│
│Reixa amb malla de torsió senzilla │ ± 20
│
│───────────────────────────────────│──────────────────│
│Reixa amb bastidor de 2 x 1,8 m │
±2
│
│───────────────────────────────────│──────────────────│
│Reixa amb bastidor de 2,5 x 1,5 m │
±5
│
│2,65 x 1,5 m o 2,65 x 1,8 m
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘
- Replanteig ........................................................................................................................................ ± 10 mm
- Nivell ................................................................................................................................................... ± 5 mm
- Aplomat .............................................................................................................................................. ± 5 mm
REIXAT ANCORAT A L'OBRA:
Distància entre els suports ............................................................................................................................... 2 m
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors ......................................................................................................... 30 - 48 m
Nombre de cables tensors ................................................................................................................................... 3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant ..................................................................................... 7
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà
d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
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Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre
la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants ............................................................................................................................... + 0
........................................................................................................................................... - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície:
┌─────────────────────────────────────┐
│ TOT-U │ TRÀFIC │ NIVELL │
│────────────│─────────────│──────────│
│ Natural │ T0, T1 o T2 │ ± 20 mm │
│ Natural │ T3 o T4 │ ± 30 mm │
│ Artificial │ T0, T1 o T2 │ ± 15 mm │
│ Artificial │ T3 o T4 │ ± 20 mm │
└─────────────────────────────────────┘
- Planor ........................................................................................................................................ ± 10 mm/3 m
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Pròctor Modificat
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat
de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre
10 i 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la
de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal
d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que
es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la D.F.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a
compactar i allisar.
TOT-U ARTIFICIAL:
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de
fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari.
TOT-U NATURAL:
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T.
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
F928 - SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONAT

F931 - BASES DE TOT-U
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre
la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants ............................................................................................................................... + 0
........................................................................................................................................... - 1/5 del gruix teòric

Plec de Condicions Tècniques

60

Estat d'elaboració: Original

F93 - BASES

Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de subbase per a paviment, amb tongades compactades de material adequat o seleccionat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar plana i amb un acabat llis i uniforme.
Ha de tenir els pendents i els nivells previstos.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre
la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108).
Índex CBR ...................................................................................................................................................... >= 5
Toleràncies d'execució:
- Nivell ................................................................................................................................................. ± 20 mm
- Planor ........................................................................................................................................ ± 10 mm/3 m
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C o en cas de vents forts.
El suport ha de tenir el grau de compactació i les rasants previstos.
El material s'ha d'estendre per capes de gruix uniforme <= 25 cm, sensiblement paral·leles a l'esplanada.
S'ha de comprovar el nivell i el grau de compactació de la tongada abans d'estendre la tongada superior.
L'acabat superficial s'ha de fer sense vibració per tal de corregir possibles irregularitats i segellar la superfície.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
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- Nivell de la superfície:

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la
col·locació del formigó amb estenedora.
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F936 - BASES DE FORMIGÓ

Origen: Origen ciutadà

┌─────────────────────────────────────┐
│ TOT-U │ TRÀFIC │ NIVELL │
│────────────│─────────────│──────────│
│ Natural │ T0, T1 o T2 │ ± 20 mm │
│ Natural │ T3 o T4 │ ± 30 mm │
│ Artificial │ T0, T1 o T2 │ ± 15 mm │
│ Artificial │ T3 o T4 │ ± 20 mm │
└─────────────────────────────────────┘
- Planor ........................................................................................................................................ ± 10 mm/3 m
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Pròctor Modificat
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat
de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre
10 i 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la
de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal
d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que
es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la D.F.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a
compactar i allisar.
TOT-U ARTIFICIAL:
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de
fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari.
TOT-U NATURAL:
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
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F961 - VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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 d'obra inclou les operacions següents:
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F96 - VORADES

Origen: Origen ciutadà

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix de
la base i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens
de poliestirè expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Resistència característica estimada del
formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies ..................................................................................... >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Gruix ................................................................................................................................................... - 15 mm
- Nivell ................................................................................................................................................. ± 10 mm
- Planor .......................................................................................................................................... ± 5 mm/3 m
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície
del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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 d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
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.
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F965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ

Origen: Origen ciutadà

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)
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
Ha de quedar sobre una esplanada compactada.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa
compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la 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
del formigó.
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

Reurbanització dels carres Ravals del nucli de Preixens. Carrer Ravals i del Castell. Preixens (Lleida).

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

PROJECTE D’URBANITZACIÓ

F97 - RIGOLES
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col·locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
CONDICIONS GENERALS:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en
alineacions rectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Els junts entre les peces han de ser <= 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin
rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig ............................................................................................................ ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell ................................................................................................................................................. ± 10 mm
- Planor .......................................................................................................................................... ± 4 mm/2 m
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes.

Origen: Origen ciutadà

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)
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
Ha de quedar sobre una esplanada compactada.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa
compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la 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
del formigó.
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
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S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
F978 - RIGOLES DE FORMIGÓ

F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació d'escossells per a voreres.
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents:
- Peces prefabricades de morter de ciment
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de rigola amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Execució dels junts
- Protecció del formigó fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
La rigola ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres defectes. L'acabat ha de ser
remolinat.
La secció de la rigola no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin
rigoles sense desnivell.
Resistència característica estimada
del formigó (Fest) al cap de 28 dies ................................................................................................ >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Replanteig ............................................................................................................ ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell ................................................................................................................................................. ± 10 mm
- Planor .......................................................................................................................................... ± 4 mm/2 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i les rasants previstes.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin
segregacions.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions explícites de la
D.F.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del
formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
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F9F1 - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paviment amb llambordins.
S'han considerat els tipus següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
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F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
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- 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 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 (Fest) al cap de 28
dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible.
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben
travades en les cantonades.
Han de quedar al mateix pla.
Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la D.F.
Base de formigó .............................................................................................................................. >= 15 x 7 cm
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ:
Toleràncies d'execució:
- Dimensions ....................................................................................................................................... ± 15 mm
- Escairat .................................................................................................. ± 5 mm respecte el rectangle teòric
- Nivell ................................................................................................................................................. ± 10 mm
- Aplomat .............................................................................................................................................. ± 5 mm
- Planor ............................................................................................................................................. ± 5 mm/m
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment .......................................................................................................... >= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Bolcament de l'escossell .................................................................................................................... ± 3 mm
- Nivell ................................................................................................................................................... + 2 mm
.............................................................................................................................................................. - 10 mm
- Junts ................................................................................................................................................... ± 1 mm
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 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.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
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- Paviment 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 del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació 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 de llit de sorra
- Col·locació dels llambordins
- Compactació del 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
trencajunts, 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
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 < 5°C.
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 h 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 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.
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La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la 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 mes d'1,5 m2..................................................................................................... es dedueixen al 100%

F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paviments de formigó vibrat.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En 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 de junts en fresc
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals
- Col·locació dels elements dels junts
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície de paviment ha de presentar una textura uniforme i no ha de tenir segregacions.
Les lloses no han de presentar esquerdes.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons
les instruccions de la D.F.
L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T.
La fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra segons la norma NLT-335 ha d'estar compresa
entre 0,70 mm i 1 mm.
Resistència característica estimada del
formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies ..................................................................................... >= 0,9 x Fck
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305):
- Per a formigó HP-35 ................................................................................................................ >= 35 kg/cm2
- Per a formigó HP-40 ................................................................................................................ >= 40 kg/cm2
- Per a formigó HP-45 ................................................................................................................ >= 45 kg/cm2
Toleràncies d'execució:
- Desviacions en planta ...................................................................................................................... ± 30 mm
- Cota de la superfície acabada ......................................................................................................... ± 10 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que
no ha de sobrepassar en cap moment els 30°C.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions
superficials i fissuracions, segons les indicacions de la D.F.
S'ha d'interrompre el formigonat quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les
lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La D.F. podrà ampliar aquest termini fins a
un màxim de 2 h.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de
formigó fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a
la superfície del formigó.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim
dos carrils al mateix temps.
S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment construït.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que
el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonat al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del
formigonat que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és
necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la D.F.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt més proper.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó
fresc.
En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la part superior
d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm per sota.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu
acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu
adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori
l'aigua.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la D.F., s'ha d'aturar el formigonat de la capa amb una
antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural.
La D.F. podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la superfície
del formigó fresc.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant
una plantilla al formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.F. autoritzi un altre sistema.
S'han de curar totes les superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin lliures.
S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel·lícula formada s'hagi fet malbé durant el
període de cura.
Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó amb una membrana de
plàstic aprovada per la D.F., fins al matí següent a la seva posada a l'obra.
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F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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 de 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 s'especifiqui a la D.T.
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i
acabat que la resta de la capa.
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S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonat de la mateixa, a
excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment.
COL·LOCACIÓ AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar
a l'instant que aquestes s'aturin.
La separació entre els piquets que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. Aquesta
distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000
m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o
d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta com a
guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó
prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la
pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonat en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4
m.
COL·LOCACIÓ AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16
h, es tingui en tot moment col·locada i apunt una longitud d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de
formigonat.
La terminadora ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de fabricació.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
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En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre
la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
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 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 les 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 5°C 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 fluidificats 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
capa 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 a la de la fórmula de treball.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de l'altra, 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'estenedora; els seus canvis de direcció s'han
de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuitar 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
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda d'acord amb les
seccions tipus especificades a la D.T., 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 s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
FBA1 - MARQUES LONGITUDINALS

Estat d'elaboració: Original

Plec de Condicions Tècniques

Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i condicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura .............................................................................................................................. 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig ........................................................................................................................................... ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes ....................................................................................................... - 0%
.................................................................................................................................................................... + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre ...................................................................................................... 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) .................................................................................... 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) .............................................................................................. >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies ......................................................................................................................... >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies ....................................................................................................................... >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies ....................................................................................................................... >= 100 mcd/lx m2
- Color groc ......................................................................................................................... >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós ........................................................................................................... >= 0,30
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Estat d'elaboració: Original

Plec de Condicions Tècniques

Origen: Origen ciutadà

- Sobre paviment de formigó .......................................................................................................... >= 0,40
- Color groc .......................................................................................................................................... >= 0,20
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No se iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització,
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran
amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per
a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I
“SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat
limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a
mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la
visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la
calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els
següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se
prèviament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del
cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra.
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar
visualment o mitjançant radio telèfon.
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb
una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle
de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions
auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament
per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del
formigó.
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Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix
tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la D.F.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de d'assecat.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície circumscrita al conjunt
de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a pintar.

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
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Estat d'elaboració: Original

Plec de Condicions Tècniques

Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals 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 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 ................................................................................................................................................. ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió
situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada ........................................................................................................................... >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
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Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135-312 i UNE
135-314.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i aprovada per la D.F.
RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
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Estat d'elaboració: Original

Plec de Condicions Tècniques

Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals 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 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 ................................................................................................................................................. ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió
situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada ........................................................................................................................... >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135-312 i UNE
135-314.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i aprovada per la D.F.
RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
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FBB4 - RÈTOLS
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Estat d'elaboració: Original

Plec de Condicions Tècniques

Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals 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 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 ................................................................................................................................................. ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió
situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada ........................................................................................................................... >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135-312 i UNE
135-314.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i aprovada per la D.F.
RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD55 - DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ
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Estat d'elaboració: Original

Plec de Condicions Tècniques

Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de drenatge amb tubs de formigó porós.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs amb solera de formigó
- Tubs sense solera de formigó
- Junts secs
- Junts enllardats amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera, en el seu cas
- Col·locació dels tubs
- Enllardat dels tubs amb morter, en el seu cas
- Unió dels tubs
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada
tram i seguir les alineacions indicades en la D.T.
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
Pendent ................................................................................................................................................... >= 0,5%
Amplària de la rasa ......................................................................................................Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous.................................................................................................... >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent <= 4% ................................................................................................................................ ± 0,25%
- Pendent > 4% ................................................................................................................................... ± 0,50%
- Rasants............................................................................................................................................. ± 20 mm
TUBS SENSE SOLERA DE FORMIGÓ:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les
característiques del terreny i del tub.
TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre una solera de formigó.
La solera acabada ha de ser contínua. Ha de tenir un gruix uniforme sota la directriu inferior dels tubs.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes ni defectes de formigonat com disgregacions o
cocons a la seva massa.
Resistència característica estimada
del formigó de la solera (Fest) als 28 dies ....................................................................................... >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la solera.................................................................................................................................. - 5 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5.7.2 de l'annex 10 de la norma EHE.
JUNTS SECS:
Cada tub ha de quedar encaixat amb el següent amb el junt sec.
JUNTS ENLLARDATS AMB MORTER:
Cada tub ha de quedar encaixat amb el següent i agafat amb morter.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Gruix dels junts entre tubs .................................................................................................................... <= 1,5 cm
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
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No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.
No s'ha d'iniciar la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la D.F.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs.
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant.
TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions.
JUNTS ENLLARDATS AMB MORTER:
S'han d'humitejar els extrems dels tubs per col·locar per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CRITERI GENERAL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant.
TUBS SENSE SOLERA DE FORMIGÓ:
Aquest criteri no inclou la execució del llit de material filtrant.

FD7 - CLAVEGUERES

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U..
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el terreny de l'interior de la rasa, a més de lliure d'aigua, està net de residus, terres soltes
o disgregades i vegetació.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret,
l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 400 mm, rigidesa anular nominal 8
kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de
la generatriu superior. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts de goma i lubricant per a muntatge, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

Origen: Origen ciutadà

FD71 - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC DE DOBLE PARET, L'EXTERIOR CORRUGADA
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capçalera. Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització de proves de servei.
Execució del reblert envoltant.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La xarxa romandrà tancada fins la seva posta en servei. Quedarà lliure d'obturacions, garantint una ràpida
evacuació de las aigües.
PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicació: CTE. DB HS Salubridad
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats per peces especials.

FD75 - CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT
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Plec de Condicions Tècniques

Origen: Origen ciutadà

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de clavegueró, claveguera o col·lector amb tubs de formigó circulars o ovoides encadellats, col·locats
sobre llit d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter de ciment i argollats amb formigó, o amb maó
foradat o rajola ceràmica col·locats amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Execució de la solera de formigó
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per
a cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub.
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el
cas de tubs ovoides.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com disgregacions o
buits a la massa.
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.
Cada tub ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de formigó, de maó foradat
o de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 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 canonada i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de
pressió interior i d'estanquitat 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 :
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FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de diàmetre, o combinacions de
tubs de formigó i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS

Origen: Origen ciutadà

- Tubs circulars ................................................................................................ >= diàmetre nominal + 40 cm
- Tubs ovoides ................................................................................................... >= diàmetre menor + 40 cm
Pressió de la prova d'estanquitat ..................................................................................................... <= 1 kg/cm2
Argollat de formigó:
- Gruix de l'anella ................................................................................................................................ >= 5 cm
.......................................................................................................................................................... <= 10 cm
- Amplària de l'anella ........................................................................................................................ >= 20 cm
.......................................................................................................................................................... <= 30 cm
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa
corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net 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 mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
Les canonades 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.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
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 (terres, pedres, eines de treball, etc.).
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs.
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
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 el junts
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir
de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada.
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de diàmetre, o combinacions de
tubs de formigó i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes......................................................... < 25%
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FDGA - CANALITZACIONS AMB TUBS COMBINATS
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- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes......................................................... < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204)
Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) ............................................................................................. Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat, com és ara disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix ........................................................................................... >= 5 cm
Resistència característica estimada del formigó (Fest) ...................................................................... >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert
de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s’iniciï el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no
es produeixin disgregacions.
El procés de formigonat no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
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FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFA - TUBS DE PVC
FFA1 - TUBS DE PVC A PRESSIÓ
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Canalitzacions amb tub de PVC a pressió per a instal·lacions de distribució i transport de fluids.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefacció, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar-se indiferentment al llarg del seu
recorregut, trams lineals, equilibrats o amb predomini d'accessoris (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Encolada
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
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

Origen: Origen ciutadà

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204)
Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152) ............................................................................................. Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat, com és ara disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix ........................................................................................... >= 5 cm
Resistència característica estimada del formigó (Fest) ...................................................................... >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert
de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s’iniciï el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no
es produeixin disgregacions.
El procés de formigonat no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
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- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la conducció
En les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, no s'inclou la col·locació dels accessoris. La variació
del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris, per tant, la seva
col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris de PVC emmotllats per
injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons
correspongui al tipus d'unió definit per a la instal·lació.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La superfície del tub ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material
elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap
accessori.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport
és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Diàmetre │ Distància entre suports (m) │
│
│──────────────────────────────│
│ nominal │ trams │ trams
│
│ (mm) │ verticals │ horitzontals │
│───────────│────────────│─────────────────│
│ 16 - 20 │ 1,1 │ 0,7
│
│ 25 - 75 │ 1,3 │ 0,8
│
│ 90 - 110 │
2 │ 0,8
│
│ 125 - 200 │
2 │
1
│
│ 250 - 500 │ 2,5 │ 1,2
│
└──────────────────────────────────────────┘
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes
a canvis de temperatura.
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de gruix >= 10 cm. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert >= 50 cm de terra ben piconada per tongades de 20 cm, si no hi ha de
passartrànsit rodat i >= 80 cm en cas contrari. Les primeres capes de terra que envolten el tub cal piconar-les amb
cura.
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.
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.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exterior aixamfranada.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del
tub, abans de fer la connexió.
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FFC1 - TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, amb les unions
soldades.
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:
- 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
CONDICIONS GENERALS:
Es considera la dificultat de muntatge de grau mitjà la que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.).
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FFC - TUBS DE POLIPROPILÈ

Origen: Origen ciutadà

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat
i l'adherència amb les parets.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els
gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap
tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després
de rentar-la.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa
corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal
fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a
l'excavació.
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 (terres, pedres, eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions en les que a la P.O. s'especifica el grau de dificultat com a mitjà s'inclou, a més, la repercussió
de peces especials per col·locar.
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La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació.
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels accessoris adequats de
polipropilè. Les unions s'han de fer per acoblament i soldadura amb material d'aportació.
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.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La superfície del tub ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material
elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap
accessori.
Distància entre suports:
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ DN │
Distància entre suports (mm)
│
│ (mm) │─────────────────────────────────────────────│
│
│ en trams verticals │ en trams horitzontals │
│───────│────────────────────│────────────────────────│
│ 16 │
710
│
550
│
│ 20 │
780
│
600
│
│ 25 │
840
│
650
│
│ 32 │
940
│
750
│
│ 40 │
1100
│
850
│
│ 50 │
1230
│
950
│
│ 63 │
1230
│
950
│
│ 75 │
1360
│
1050
│
│ 90 │
1490
│
1150
│
│ 110 │
1620
│
1250
│
│ 140 │
1800
│
1500
│
│ 160 │
1800
│
1500
│
└─────────────────────────────────────────────────────┘
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del
suport, si és metàl·lica, i el tub, s'ha d'interposar una anella elàstica. En cas de fluids molt calents, el suport ha de
permetre una certa llibertat axial al tub per tal de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
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.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra, de riu de gruix >= 15 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
passartrànsit rodat i >= 100 cm en cas contrari. Les primeres capes de terra que envolten el tub cal piconar-les
amb cura.
Per contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, les corbes, les T, les reduccions, etc.,
s'han d'ancorar a daus massissos de formigó.
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes
a canvis de temperatura.
2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
En tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de
compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
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En fer el muntatge, es van calçant provisionalment els tubs.
Els daus d'ancoratge s'han de fer un cop enllestida la instal·lació.
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 corresponents a retalls.
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.

FM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE PREVENCIÓ
FM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ
FM21 - HIDRANTS

86
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Hidrant.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Soterrat en pericó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrants de columna seca:
- Fixació de la columna a la base
- Connexió a la xarxa d'alimentació
- Recobriment de protecció de la part soterrada
Hidrants de columna humida:
- Fixació de la columna a la base.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
Hidrants soterrats en pericó:
- Fixació del conjunt al fons del pericó.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Toleràncies d’instal·lació:
- Posició .............................................................................................................................................. ± 30 mm
- Aplomat ........................................................................................................................................... <= 5 mm
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., que han de complir
les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element intermedi.
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada.
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

Preixens, a 26 de febrer de 2021.

Pablo Culleré Varea,
arquitecte col·legiat núm 4.436 del COAA

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original
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PROJECTE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 01 DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS

01.01

m2

Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam.

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
c/ Raval de Baix, del Mig, de Dalt i
Estret

1

1.194,240

1.194,240
______________________________________________________
1.194,24

01.02

m

Demol.pou D=100cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.

Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
c/ Raval del mig

01.03

u

1

1,000
______________________________________________________
1,00

Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Verificar a l'obra

4

4,000
______________________________________________________
4,00

01.04

m

Demol.claveguera D<=30cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del Mig
c/ Raval de Baix
c/ Estret

ud

96,670
107,820
76,540
25,700

96,670
107,820
76,540
25,700
______________________________________________________
306,73
Desconnexió d'escomesa existent de sanejament per posterior reco

Treballs de desconnexió d'escomesa existent de sanejament d'aigües residuals per posterior reconnexió a xarxa de nova execució.
50

50,000
______________________________________________________
50,00

01.06

ud

Desconnexió d'escomesa existent de fontaneria

1

01.07

m

50,000

50,000
______________________________________________________
50,00
Tub polietilè PE 100,DN=63mm,PN=10bar,provisional abast. aigua

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat aeri, amb grapes a façanes, per
subministrament provisional d'aigua potable. Inclou muntatge i desmuntatge, així com connexions i
desconnexions a escomeses domiciliàries. Totalment en funcionament.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del Mig
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1
1
1

96,670
107,820
76,540
25,700

96,670
107,820
76,540
25,700
______________________________________________________
306,73

_____________________________________________________________________________________________
26 de febrer de 2021

Pàgina

1
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Treballs de desconnexió d'escomesa existent de fontaneria per posterior reconnexió a xarxa de nova
execució.

Origen: Origen ciutadà

01.05

1
1
1
1
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PROJECTE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES

02.01

m3

Excav/càrrega terra p/esplan.,terreny fluix,m.mec.

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics
c/ Raval de Baix, del Mig, de Dalt i
Estret
camí Corrals

1

1.194,24

0,45

-1
1

1.194,24
390,00

0,03
0,10

537,41
-35,83
39,00
______________________________________________________
540,58

02.02

m³

Excavació de rases

Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
96,670
107,820
76,540
25,700

1,000
1,000
1,000
1,000

1,500
1,500
1,500
1,500

145,005
161,730
114,810
38,550

1
1
1
1

69,510
68,200
78,200
25,250

1,500
1,200
1,000
1,000

1,500
1,500
1,500
1,500

156,398
122,760
117,300
37,875

11
12
22
8

4,500
3,500
2,500
2,500

0,600
0,400
0,400
0,400

1,800
1,500
1,500
1,200

53,460
25,200
33,000
9,600

1
1
1
1

48,780
79,000
77,500
26,800

0,400
0,400
0,400
0,400

0,800
0,800
0,800
0,800

15,610
25,280
24,800
8,576

11
12
22
7

2,000
2,000
2,000
2,000

0,400
0,400
0,400
0,400

0,800
0,800
0,800
0,800

7,040
7,680
14,080
4,480
______________________________________________________
1.123,23

02.03

m3

Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,sorra reciclat mixt,g<=25cm,p

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra per a llit de protecció
de tubs, abocada manualment.
Execució xarxa sanejament
Colector principal
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Escomeses
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Execució xarxa abastament d'aigua
Colector principal
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Escomeses
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

02.04

m3

1
1
1
1

69,51
68,20
78,20
25,25

1,00
1,00
1,00
1,00

0,15
0,15
0,15
0,15

10,43
10,23
11,73
3,79

11
12
22
8

4,50
3,50
2,50
2,50

0,60
0,40
0,40
0,40

0,15
0,15
0,15
0,15

4,46
2,52
3,30
1,20

1
1
1
1

48,78
79,00
77,50
26,80

0,40
0,40
0,40
0,40

0,15
0,15
0,15
0,15

2,93
4,74
4,65
1,61

11
12
22
7

2,00
2,00
2,00
2,00

0,40
0,40
0,40
0,40

0,15
0,15
0,15
0,15

1,32
1,44
2,64
0,84
______________________________________________________
67,83
Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibr

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en ton-
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Estat d'elaboració: Original

1
1
1
1

Origen: Origen ciutadà

Enderroc i retirada canonada
sanejament i fontaneria existent
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del Mig
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Execució xarxa sanejament
Colector principal
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Escomeses
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Execució xarxa abastament d'aigua
Colector principal
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Escomeses
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
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gades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Execució xarxa sanejament
Colector principal
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Escomeses
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Execució xarxa abastament d'aigua
Colector principal
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Escomeses
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1
1
1

69,51
68,20
78,20
25,25

1,00
1,00
1,00
1,00

0,50
0,50
0,50
0,50

34,76
34,10
39,10
12,63

11
12
22
8

4,50
3,50
2,50
2,50

0,60
0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40
0,40

11,88
6,72
8,80
3,20

1
1
1
1

48,78
79,00
77,50
26,80

0,40
0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40
0,40

7,80
12,64
12,40
4,29

11
12
22
7

2,00
2,00
2,00
2,00

0,40
0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40
0,40

3,52
3,84
7,04
2,24
______________________________________________________
204,96

02.05

m2

Repàs+picon.esplanada,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM
camí Corrals

1

390,00

390,00
______________________________________________________

Origen: Origen ciutadà

390,00

Estat d'elaboració: Original

_____________________________________________________________________________________________
26 de febrer de 2021

Pàgina

3

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

AMIDAMENTS

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

PROJECTE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 03 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

03.01

m

Col·lector soterrat, format per tub de PV-400 mm

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 400 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Colector principal
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix

1
1
1

43,000
68,200
58,290

43,000
68,200
58,290
______________________________________________________
169,49

03.02

m

Col·lector soterrat, format per tub de PV-315 mm

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Colector principal
c/ Raval de Baix
c/ Estret

03.03

1
1

m

34,600
25,250

34,600
25,250
______________________________________________________
59,85
Col·lector soterrat, format per tub de PV-250 mm

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Inclou part proporcional de massisat HM-200 en tots els trams
1

25,550

25,550

2
2
5
2

3,000
1,500
1,500
1,500

6,000
3,000
7,500
3,000

2
2
5
2

3,000
1,500
1,500
1,500

6,000
3,000
7,500
3,000
______________________________________________________
64,55

03.04

m

Col·lector soterrat, format per tub de PV-200 mm

Escomeses
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

11
12
22
8

3,500
3,500
2,000
2,000

38,500
42,000
44,000
16,000
______________________________________________________
140,50

03.05

m

Col·lector soterrat, format per tub de PV-160 mm

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Inclou part proporcional de massisat HM-200 en tots els trams
Escomeses pluvials
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

03.06

u

11
5
13
2

4,500
3,500
2,500
2,500

49,500
17,500
32,500
5,000
______________________________________________________
104,50

Connexió-embrancament individual a col·lector general

Connexió - embrancament de xarxa individual d'aigües residuals a col·lector general d'aigües residuals, per la part superior amb accessoris necessaris especials per a tuberia corrugada tipus entroncaments, colzes, juntes elàstiques i altres, per tal de fer a una correcta connexió.
c/ Raval de Dalt
Residuals
Pluvials
c/ Raval del MIg
Residuals
Pluvials

12
12

12,00
12,00

11
5

11,00
5,00
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Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Inclou part proporcional de massisat HM-200 en tots els trams

Origen: Origen ciutadà

Colector principal
c/ Raval de Dalt
Embornals i reixes longitudinals
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Reixes interceptores
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
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c/ Raval de Baix
Residuals
23
23,00
Pluvials
13
13,00
c/ Estret
Residuals
8
8,00
Pluvials
2
2,00
______________________________________________________
86,00
03.07

m

Canaleta prefabricada de drenatge (reixa interceptora)

Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic (reixa interceptora) de polipropilè, amb reforç lateral
d'acer galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 400 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta de foneria
dúctil classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

03.08

u

1
1
1
1
1
1

7,570
5,190
5,000
2,830
3,410
1,730

7,570
5,190
5,000
2,830
3,410
1,730
______________________________________________________
25,73

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 2,0 a 3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat
de gruix 14 cm en els primers 1,0 m, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, resta
de pou amb anells prefabricats de formigó centrifugat i en el últim tram anell cònic de diàmetre 100 cm
a 60 cm, bastimen i tapa de fosa grisa de diàmetre 60 cm i graons d'acer protegits amb polipropilè de
200x200x200 mm.t

03.09

u

1
3
2
1

1,00
3,00
2,00
1,00
______________________________________________________
7,00

Connexió embornal a col·lector general

Connexió d'embornal a col·lector general d'aigües pluvials, per la part superior amb accessoris necessaris especials per a tuberia corrugada tipus entroncaments, colzes, juntes elàstiques i altres, per
tal de fer a una correcta connexió.
2
2
5
2

2,00
2,00
5,00
2,00
______________________________________________________
11,00

03.10

u

Caixa per a embornal - 70x30x85cm

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg

03.11

u

2
2

2,00
2,00
______________________________________________________
4,00

Bastiment i reixa per a embornal - 70x30x4cm

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300x40 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg

2
2

2,00
2,00
______________________________________________________
4,00

03.12

m

Canaleta prefabricada de recollida d'aigua oculta

Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb estructura oculta i formació de
reixa mab perfileria d'acer inoxidable amb 3 cm d'obertura, de 1000 mm de longitud, totalment instal·lada.
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1

13,620
4,050

13,620
4,050
______________________________________________________
17,67
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c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

Origen: Origen ciutadà

c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
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CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
SUBCAPITOL 04.01 ABASTAMENT D'AIGUA

04.01.01

m

Tub de polietilè PE de 90 mm de diàmetre exterior

Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 8,2 mm
de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclou part proporcional de massisat HM-200 en encreuaments de
carrer i pas sota calçada.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1
1
1

48,780
79,000
77,500
26,800

48,780
79,000
77,500
26,800
______________________________________________________
232,08

04.01.02

m

Banda contínua de plàstic de senyalitzaió de color segons instal

Banda contínua de plàstic de color, de 20 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1
1
1

48,78
79,00
77,50
26,80

48,78
79,00
77,50
26,80
______________________________________________________
232,08

04.01.03

u

Collari de pressa per sortida roscada 3/4" - Canonada DN90

Collari de pressa per sortida roscada de canaoda principal de DN90 per a derivació i connexió d'escomesa individual. Inclou accessoris necessaris especials per a canonada, colzes, juntes i altres,
per tal de fer a una correcta connexió.

04.01.04

u

1
1
1
1

12,00
13,00
22,00
7,00

12,00
13,00
22,00
7,00
______________________________________________________
54,00

Vàlvula de comporta de DN90

c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

04.01.05

u

1
1
2
2

1,00
1,00
2,00
2,00
______________________________________________________
6,00

Pericó de registre de formigó prefabricat 60x60x70cm

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x70 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1
2
2

1,00
1,00
2,00
2,00
______________________________________________________
6,00

04.01.06

u

Bastiment i tapa per a pericó de 60x60

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

04.01.07

u

1
1
2
2

1,00
1,00
2,00
2,00
______________________________________________________
6,00

Vàvula de ventosa de DN50

Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada.
Vàlvula ventosa

2

2,00
______________________________________________________
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Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada

Origen: Origen ciutadà

c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
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2,00
04.01.08
u Pericó de registre de formigó prefabricat 40x40x45cm

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Vàlvula ventosa
Vàlvula desaïgüe

2
3

2,00
3,00
______________________________________________________
5,00

04.01.09

u

Bastiment i tapa per a pericó de 40x40

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter.
Vàlvula ventosa
Vàlvula desaïgüe

2
3

2,00
3,00
______________________________________________________
5,00

04.01.10

u

Escomesa a xarxa municipal d'aigua fins una long. de 2 m.

Escomesa a xarxa municipal d'aigua fins una long. de 2 m, realitzada amb canonada de polietilè de
baixa densitat, de secció nominal de 110 mm, de presió nominal 15 atm.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Escomesa hidrant

1
1
1
1
1

12,00
13,00
22,00
7,00

12,00
13,00
22,00
7,00
1,00
______________________________________________________
55,00

04.01.11

u

Subministrament e instal.lació de conjunt de comptador 3/4"

c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1
1
1

12,000
13,000
22,000
7,000

54,00

SUBCAPITOL 04.02 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
04.02.01

u

Hidrant soterrat amb pericó de registre DN100

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3" de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

_____________________________________________________________________________________________
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12,000
13,000
22,000
7,000
______________________________________________________

Origen: Origen ciutadà

Subministrament e instal.lació de conjunt de comptador 3/4", PN 16 de turbina i caixa de fosa per encastar a terra comptador, de la marca Pradinsa o similar equivalent, inclou:
- Comptador
- Accesoris per la seva correcte conexió
- Caixa de fossa.
Totalment muntat, comprovat i posat en servei.
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CAPITOL 05 PAVIMENTACIÓ

05.01

m3

Subbase tot-u nat.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
c/ Raval de Baix, del Mig, de Dalt i
Estret

1

914,24

0,20

182,85
______________________________________________________
182,85

05.02

m3

Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
c/ Raval de Baix, del Mig, de Dalt i
Estret

1

1.194,24

0,20

238,85
______________________________________________________
238,85

05.03

m2

Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=15cm,malla electros.

Paviment de voreres a base de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, estesa i vibratge manual i mecànic,acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissella que sigui
necessari pel propi paviment i per a la formació d'escocells, malla electrosoldada de 150x150x6 mm
i la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols
c/ Raval de Baix, del Mig, de Dalt i
Estret

1

761,78

761,78
______________________________________________________
761,78

05.04

m2

Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,0 kg/m2

05.05

m2

1

390,00

390,00
______________________________________________________
390,00
Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR-0 1kg/m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 0,5 kg/m2
Camí Corrals

1

390,00

390,00
______________________________________________________
390,00

05.06

m2

Reg de penet. a/betum asfàltic B-80/100 8kg/m2

Reg de penetració amb betum asfàltic B-80/100, amb dotació 1,1 kg/m2

05.07

m

1

390,00

390,00
______________________________________________________
390,00
Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec.

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics
70

70,00
______________________________________________________
70,00

05.08

m2

Pav adoquí CEM.RELIEV.26x13x8

Paviment d'adoquí de formigó de 26x13x8 cm serie Torino de GLS en color roure, col·locat sobre
capa de morter d'agarre de 3 cm de espessor i sobre solera de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de
espessor; reblert de juntes amb sorra de riu i neta, s/NTE-RSR-17, mida la superfície executada,
i/p.p. de junta de dilatació.
c/ Raval del Mig i de Dalt

1

280,00

280,00
______________________________________________________
280,00

05.09

m

Rigola ampl.=30cm,peça form.v,60x30cm,g=13cm,col.mort. 1:4

Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 60x30 cm i
13 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Sobre base de formigó HM-200 de 25 cm d'espessor.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del Mig
c/ Raval de Baix
c/ Estret

05.10

m

1
1

45,00
74,00

45,00
74,00

______________________________________________________
119,00
Vorada plana form., C5 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa),col.s/base

Vorada recta de peces de formigó, amb secció normalitzada de calçada C5 de 20x10 cm, de classe
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climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-4b. Col·locada com a formació de juntes en voreres d'illa interior i
en carrer amb plataforma única i pas de vianants elevat

c/ Raval de Dalt
c/ Raval del Mig
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1
1
1

92,840
148,210
195,850
68,000

92,840
148,210
195,850
68,000
______________________________________________________
504,90

05.11

m2

Realització de ranurat en superfície de formigó vist

Realització de acanaladures en paviment de formigó vist semifratassat, per obtenir una superfície antilliscant, realitzat en el moment del formigonat. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols
c/ Raval del Mig

1

36,25

36,25
______________________________________________________
36,25

05.12

ml Formació d'esglaonat amb formigó en massa

Realització d'esglaonat amb formigó armat amb formació de petjada i contrapetjada. Col·locació de
berenjenos i trencajunts amb acabat respatllat antilliscant. Tot inclòs completament acabat. Segons
plànols
c/ Estret

1

3,61

3,61
______________________________________________________
3,61

CAPITOL 06 MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ
06.01

u

Barana d'acer negre amb esmalt

c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1

4,50

4,50
______________________________________________________
4,50

06.02

u

Passamà d'acer negre amb esmalt

c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1

14,11

1

8,07

14,11
8,07
______________________________________________________
22,18
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Passamà d'acer negre format per perfil d'acer conformat fixat mecànicament a façana amb pletina
amb 4 tacos raidon de diàmetre 8 mm, segons geometria descrita en documentació gràfica corresponent. Totalmet muntada
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CAPITOL 07 GESTIÓ DE RESIDUS

07.01

PA

Import del cost de la Gestió de Residus

Import del cost de la Gestió de Residus, incloent des del transport a la deposició en abocador autoritzat, segons document especific inclós en aquest projecte. Veure Annex 4.5 de la memòria
________________________________________________
1,00

CAPITOL 08 VARIS
08.01

PA

Partida alçada a justificar, de connexions i imprevistos a serve

Partida alçada a justificar, de connexions i imprevistos als serveis generals.
1

1,000
______________________________________________________
1,00

08.02

PA

Partida en concepte de Seguretat i Salut corresp al 1,3% apro

Partida en concepte de Seguretat i Salut corresponent al 1,3% del PEM aproximadament
1

1,00
______________________________________________________
1,00

08.03

PA

Partida en concepte de Control de qualitat

Partida en concepte de Control de Qualitat corresponent
1

08.04

m

1,00
______________________________________________________
1,00
Formigonat de xarxes d'instal·lacions per creuament de vials

Formigonat de xarxes d'instal·lacions per creuament de vialse fibra, embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I.
5

3,000

0,800

0,500

6,000
______________________________________________________
6,00

Origen: Origen ciutadà
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CAPITOL 01 DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS
01.01

m2

Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam.

01.02

m

Demol.pou D=100cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.

6,11

01.03

u

Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.

4,44

01.04

m

Demol.claveguera D<=30cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.

1,11

01.05

ud

Desconnexió d'escomesa existent de sanejament per posterior reco

42,50

01.06

ud

Desconnexió d'escomesa existent de fontaneria

12,22

01.07

m

Tub polietilè PE 100,DN=63mm,PN=10bar,provisional abast. aigua

11,79

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
ONZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

11,49

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS

Treballs de desconnexió d'escomesa existent de sanejament d'aigües residuals per posterior reconnexió a xarxa de nova execució.
QUARANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
Treballs de desconnexió d'escomesa existent de fontaneria per posterior reconnexió a xarxa de
nova execució.
DOTZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

Origen: Origen ciutadà

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat aeri, amb grapes a façanes, per subministrament provisional d'aigua potable. Inclou muntatge i desmuntatge, així com
connexions i desconnexions a escomeses domiciliàries. Totalment en funcionament.
ONZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

Estat d'elaboració: Original
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CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
02.01

m3

Excav/càrrega terra p/esplan.,terreny fluix,m.mec.

02.02

m³

Excavació de rases

12,36

02.03

m3

Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,sorra reciclat mixt,g<=25cm,p

26,02

02.04

m3

Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibr

10,72

02.05

m2

Repàs+picon.esplanada,95%PM

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics
DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
DOTZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra per a llit de protecció de tubs, abocada manualment.
VINT-I-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
DEU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

2,91

0,66

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM
ZERO EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original
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CAPITOL 03 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

Col·lector soterrat, format per tub de PV-400 mm

57,02

03.02

m

Col·lector soterrat, format per tub de PV-315 mm

60,85

03.03

m

Col·lector soterrat, format per tub de PV-250 mm

32,00

03.04

m

Col·lector soterrat, format per tub de PV-200 mm

28,33

03.05

m

Col·lector soterrat, format per tub de PV-160 mm

28,33

03.06

u

Connexió-embrancament individual a col·lector general

39,31

03.07

m

Canaleta prefabricada de drenatge (reixa interceptora)

118,24

03.08

u

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm

552,90

03.09

u

Connexió embornal a col·lector general

39,31

03.10

u

Caixa per a embornal - 70x30x85cm

56,47

03.11

u

Bastiment i reixa per a embornal - 70x30x4cm

55,10

03.12

m

Canaleta prefabricada de recollida d'aigua oculta

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 400 mm, rigidesa anular nominal 8
kN/m².
CINQUANTA-SET EUROS amb DOS CÈNTIMS
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8
kN/m².
SEIXANTA EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular nominal 8
kN/m². Inclou part proporcional de massisat HM-200 en tots els trams
TRENTA-DOS EUROS
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm, rigidesa anular nominal 8
kN/m². Inclou part proporcional de massisat HM-200 en tots els trams
VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular nominal 8
kN/m². Inclou part proporcional de massisat HM-200 en tots els trams
VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
Connexió - embrancament de xarxa individual d'aigües residuals a col·lector general d'aigües residuals, per la part superior amb accessoris necessaris especials per a tuberia corrugada tipus
entroncaments, colzes, juntes elàstiques i altres, per tal de fer a una correcta connexió.
TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic (reixa interceptora) de polipropilè, amb reforç
lateral d'acer galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 400 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta
de foneria dúctil classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.
CENT DIVUIT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 2,0 a 3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó
calat de gruix 14 cm en els primers 1,0 m, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, resta de pou amb anells prefabricats de formigó centrifugat i en el últim tram anell cònic
de diàmetre 100 cm a 60 cm, bastimen i tapa de fosa grisa de diàmetre 60 cm i graons d'acer
protegits amb polipropilè de 200x200x200 mm.t
CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA
CÈNTIMS
Connexió d'embornal a col·lector general d'aigües pluvials, per la part superior amb accessoris
necessaris especials per a tuberia corrugada tipus entroncaments, colzes, juntes elàstiques i altres, per tal de fer a una correcta connexió.
TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.
CINQUANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
CINQUANTA-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS

118,24

Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb estructura oculta i formació
de reixa mab perfileria d'acer inoxidable amb 3 cm d'obertura, de 1000 mm de longitud, totalment
instal·lada.
CENT DIVUIT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
SUBCAPITOL 04.01 ABASTAMENT D'AIGUA

Tub de polietilè PE de 90 mm de diàmetre exterior

13,24

04.01.02

m

Banda contínua de plàstic de senyalitzaió de color segons instal

04.01.03

u

Collari de pressa per sortida roscada 3/4" - Canonada DN90

04.01.04

u

Vàlvula de comporta de DN90

04.01.05

u

Pericó de registre de formigó prefabricat 60x60x70cm

99,98

04.01.06

u

Bastiment i tapa per a pericó de 60x60

51,35

04.01.07

u

Vàvula de ventosa de DN50

04.01.08

u

Pericó de registre de formigó prefabricat 40x40x45cm

53,44

04.01.09

u

Bastiment i tapa per a pericó de 40x40

27,40

04.01.10

u

Escomesa a xarxa municipal d'aigua fins una long. de 2 m.

94,09

04.01.11

u

Subministrament e instal.lació de conjunt de comptador 3/4"

Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 8,2
mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclou part proporcional de massisat HM-200 en encreuaments de carrer i pas sota calçada.
TRETZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0,29

Banda contínua de plàstic de color, de 20 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.
ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
Collari de pressa per sortida roscada de canaoda principal de DN90 per a derivació i connexió
d'escomesa individual. Inclou accessoris necessaris especials per a canonada, colzes, juntes i
altres, per tal de fer a una correcta connexió.
TRENTA-SIS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

36,33

162,58

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada
CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x70 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació.
NORANTA-NOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter.
CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

182,92

Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt
i muntada en pericó de canalització soterrada.
CENT VUITANTA-DOS EUROS amb NORANTA-DOS
CÈNTIMS

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació.
CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter.
VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
Escomesa a xarxa municipal d'aigua fins una long. de 2 m, realitzada amb canonada de polietilè
de baixa densitat, de secció nominal de 110 mm, de presió nominal 15 atm.
NORANTA-QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS

166,89

Subministrament e instal.lació de conjunt de comptador 3/4", PN 16 de turbina i caixa de fosa per
encastar a terra comptador, de la marca Pradinsa o similar equivalent, inclou:
- Comptador
- Accesoris per la seva correcte conexió
- Caixa de fossa.
Totalment muntat, comprovat i posat en servei.
CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.02 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
04.02.01

u

Hidrant soterrat amb pericó de registre DN100

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior.
TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

368,53
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CAPITOL 05 PAVIMENTACIÓ

Subbase tot-u nat.,estesa+picon.95%PM

25,59

05.02

m3

Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM

24,68

05.03

m2

Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=15cm,malla electros.

17,89

05.04

m2

Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2

1,13

05.05

m2

Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR-0 1kg/m2

0,41

05.06

m2

Reg de penet. a/betum asfàltic B-80/100 8kg/m2

3,84

05.07

m

Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec.

05.08

m2

Pav adoquí CEM.RELIEV.26x13x8

57,39

05.09

m

Rigola ampl.=30cm,peça form.v,60x30cm,g=13cm,col.mort. 1:4

30,96

05.10

m

Vorada plana form., C5 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa),col.s/base

24,08

05.11

m2

Realització de ranurat en superfície de formigó vist

05.12

ml

Formació d'esglaonat amb formigó en massa

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Paviment de voreres a base de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, estesa i vibratge
manual i mecànic,acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb
incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissella
que sigui necessari pel propi paviment i per a la formació d'escocells, malla electrosoldada de
150x150x6 mm i la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols
DISSET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,0 kg/m2
UN EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 0,5 kg/m2
ZERO EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
Reg de penetració amb betum asfàltic B-80/100, amb dotació 1,1 kg/m2
TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

6,77

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics
SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

Paviment d'adoquí de formigó de 26x13x8 cm serie Torino de GLS en color roure, col·locat sobre capa de morter d'agarre de 3 cm de espessor i sobre solera de formigó HM-20/B/20/I de 10
cm de espessor; reblert de juntes amb sorra de riu i neta, s/NTE-RSR-17, mida la superfície
executada, i/p.p. de junta de dilatació.
CINQUANTA-SET EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 60x30 cm
i 13 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l. Sobre base de formigó HM-200 de 25 cm d'espessor.
TRENTA EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
Vorada recta de peces de formigó, amb secció normalitzada de calçada C5 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b. Col·locada com a formació de juntes en voreres d'illa interior i
en carrer amb plataforma única i pas de vianants elevat
VINT-I-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

8,90

Realització de acanaladures en paviment de formigó vist semifratassat, per obtenir una superfície
antilliscant, realitzat en el moment del formigonat. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols
VUIT EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
Realització d'esglaonat amb formigó armat amb formació de petjada i contrapetjada. Col·locació
de berenjenos i trencajunts amb acabat respatllat antilliscant. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols
CENT TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

103,40
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CAPITOL 06 MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ
06.01

u

Barana d'acer negre amb esmalt

88,85

06.02

u

Passamà d'acer negre amb esmalt

33,85

Barana d'acer negre formada per barrots formats amb tubulars de 12 mm soldats cada 10 cm a
pletina superior i inferior, segons geometria descrita en documentació gràfica corresponent. Fixada mecànicament a paviment resistent. Totalmet muntada
VUITANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
Passamà d'acer negre format per perfil d'acer conformat fixat mecànicament a façana amb pletina
amb 4 tacos raidon de diàmetre 8 mm, segons geometria descrita en documentació gràfica corresponent. Totalmet muntada
TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 07 GESTIÓ DE RESIDUS
07.01

PA

Import del cost de la Gestió de Residus

7.794,75

Import del cost de la Gestió de Residus, incloent des del transport a la deposició en abocador autoritzat, segons document especific inclós en aquest projecte. Veure Annex 4.5 de la memòria
SET MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb
SETANTA-CINC CÈNTIMS
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Estat d'elaboració: Original
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CAPITOL 08 VARIS
08.01

PA

Partida alçada a justificar, de connexions i imprevistos a serve

1.606,47

Partida alçada a justificar, de connexions i imprevistos als serveis generals.

MIL SIS-CENTS SIS EUROS amb QUARANTA-SET
CÈNTIMS
08.02

PA

Partida en concepte de Seguretat i Salut corresp al 1,3% apro

08.03

PA

Partida en concepte de Control de qualitat

08.04

m

Formigonat de xarxes d'instal·lacions per creuament de vials

1.980,50

Partida en concepte de Seguretat i Salut corresponent al 1,3% del PEM aproximadament
MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

750,00

Partida en concepte de Control de Qualitat corresponent
SET-CENTS CINQUANTA EUROS

Formigonat de xarxes d'instal·lacions per creuament de vialse fibra, embeguts en un prisma de
formigó en massa HM-20/B/20/I.
DIVUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

18,79

Origen: Origen ciutadà
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_____________________________________________________________________________________________
26 de febrer de 2021

Pàgina 8

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

QUADRE DE PREUS 1

Url de validació

Codi Segur de Validació
Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

3 Quadre de Preus núm. 2

Origen: Origen ciutadà

Estat d'elaboració: Original

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

PROJECTE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS
CODI
UD
RESUM
PREU
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 01 DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS
01.01

m2

Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam.

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

6,44
4,95
0,10
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
01.02

m

11,49

Demol.pou D=100cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.

Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Maquinaria .............................................................

6,11
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
01.03

u

6,11

Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
Maquinaria .............................................................

4,44
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
01.04

m

4,44

Demol.claveguera D<=30cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Maquinaria .............................................................

1,11
_______________

ud

1,11

Desconnexió d'escomesa existent de sanejament per posterior reco

Treballs de desconnexió d'escomesa existent de sanejament d'aigües residuals per posterior reconnexió a xarxa de nova execució.
TOTAL PARTIDA ..................................................
01.06

ud

42,50

Desconnexió d'escomesa existent de fontaneria

Treballs de desconnexió d'escomesa existent de fontaneria per posterior reconnexió a xarxa de
nova execució.
TOTAL PARTIDA ..................................................
m

12,22

Tub polietilè PE 100,DN=63mm,PN=10bar,provisional abast. aigua

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat aeri, amb grapes a façanes, per subministrament provisional d'aigua potable. Inclou muntatge i desmuntatge, així com
connexions i desconnexions a escomeses domiciliàries. Totalment en funcionament.
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

6,70
5,09
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

11,79
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CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
02.01

m3

Excav/càrrega terra p/esplan.,terreny fluix,m.mec.

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................

0,17
2,74
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
02.02

m³

2,91

Excavació de rases

Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

2,08
10,04
0,24
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
02.03

m3

12,36

Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,sorra reciclat mixt,g<=25cm,p

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra per a llit de protecció de tubs, abocada manualment.
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

2,03
7,16
16,83
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
02.04

m3

26,02

Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibr

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
3,05
7,62
0,05
_______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
02.05

m2

10,72

Repàs+picon.esplanada,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM
Maquinaria .............................................................

0,66
_______________
0,66
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CAPITOL 03 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT
03.01

m

Col·lector soterrat, format per tub de PV-400 mm

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 400 mm, rigidesa anular nominal 8
kN/m².
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

5,69
7,69
43,64
_______________

03.02

m

Col·lector soterrat, format per tub de PV-315 mm

TOTAL PARTIDA ..................................................

57,02

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8
kN/m².
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

5,39
9,10
46,36
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
03.03

m

60,85

Col·lector soterrat, format per tub de PV-250 mm

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular nominal 8
kN/m². Inclou part proporcional de massisat HM-200 en tots els trams
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

4,37
4,93
22,70

03.04

m

32,00

Col·lector soterrat, format per tub de PV-200 mm

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm, rigidesa anular nominal 8
kN/m². Inclou part proporcional de massisat HM-200 en tots els trams
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

4,37
4,93
19,03

03.05

m

28,33

Col·lector soterrat, format per tub de PV-160 mm

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular nominal 8
kN/m². Inclou part proporcional de massisat HM-200 en tots els trams
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

4,37
4,93
19,03
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
03.06

u

28,33

Connexió-embrancament individual a col·lector general

Connexió - embrancament de xarxa individual d'aigües residuals a col·lector general d'aigües residuals, per la part superior amb accessoris necessaris especials per a tuberia corrugada tipus
entroncaments, colzes, juntes elàstiques i altres, per tal de fer a una correcta connexió.
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

5,22
34,09
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
03.07

m

39,31

Canaleta prefabricada de drenatge (reixa interceptora)

Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic (reixa interceptora) de polipropilè, amb reforç
lateral d'acer galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 400 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta
de foneria dúctil classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

10,35
107,89
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

118,24

_____________________________________________________________________________________________
26 de febrer de 2021
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Estat d'elaboració: Original

_______________
TOTAL PARTIDA ..................................................

Origen: Origen ciutadà

_______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
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UD
RESUM
PREU
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03.08
u
Pou circular de registre de diàmetre 100 cm

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 2,0 a 3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó
calat de gruix 14 cm en els primers 1,0 m, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, resta de pou amb anells prefabricats de formigó centrifugat i en el últim tram anell cònic
de diàmetre 100 cm a 60 cm, bastimen i tapa de fosa grisa de diàmetre 60 cm i graons d'acer
protegits amb polipropilè de 200x200x200 mm.t

Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

133,22
419,68
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
03.09

u

552,90

Connexió embornal a col·lector general

Connexió d'embornal a col·lector general d'aigües pluvials, per la part superior amb accessoris
necessaris especials per a tuberia corrugada tipus entroncaments, colzes, juntes elàstiques i altres, per tal de fer a una correcta connexió.
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

5,22
34,09
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
03.10

u

39,31

Caixa per a embornal - 70x30x85cm

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.

u

37,63
18,84

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
56,47

Bastiment i reixa per a embornal - 70x30x4cm

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

15,06
40,04
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
03.12

m

55,10

Canaleta prefabricada de recollida d'aigua oculta

Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

10,35
107,89
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

118,24

_____________________________________________________________________________________________
26 de febrer de 2021
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Estat d'elaboració: Original

Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb estructura oculta i formació
de reixa mab perfileria d'acer inoxidable amb 3 cm d'obertura, de 1000 mm de longitud, totalment
instal·lada.

Origen: Origen ciutadà

03.11
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Materials ................................................................
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UD
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CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
SUBCAPITOL 04.01 ABASTAMENT D'AIGUA
04.01.01

m

Tub de polietilè PE de 90 mm de diàmetre exterior

Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 8,2
mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclou part proporcional de massisat HM-200 en encreuaments de carrer i pas sota calçada.
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

1,87
11,37
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
04.01.02

m

13,24

Banda contínua de plàstic de senyalitzaió de color segons instal

Banda contínua de plàstic de color, de 20 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

0,18
0,11
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
04.01.03

u

0,29

Collari de pressa per sortida roscada 3/4" - Canonada DN90

Collari de pressa per sortida roscada de canaoda principal de DN90 per a derivació i connexió
d'escomesa individual. Inclou accessoris necessaris especials per a canonada, colzes, juntes i
altres, per tal de fer a una correcta connexió.
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

7,78
28,55
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
04.01.04

u

36,33

Vàlvula de comporta de DN90

Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

53,29
109,29
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
u

162,58

Pericó de registre de formigó prefabricat 60x60x70cm

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x70 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació.
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

28,98
17,92
53,08
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
04.01.06

u

99,98

Bastiment i tapa per a pericó de 60x60

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter.
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

16,13
35,22
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
04.01.07

u

51,35

Vàvula de ventosa de DN50

Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt
i muntada en pericó de canalització soterrada.
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

20,12
162,80
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
04.01.08

u

182,92

Pericó de registre de formigó prefabricat 40x40x45cm

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació.
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

26,35
8,96
18,13

_____________________________________________________________________________________________
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Estat d'elaboració: Original

04.01.05

Origen: Origen ciutadà

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada
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_______________
TOTAL PARTIDA ..................................................

53,44
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PROJECTE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS
CODI
UD
RESUM
PREU
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04.01.09
u
Bastiment i tapa per a pericó de 40x40

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter.

Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

12,55
14,85
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
04.01.10

u

27,40

Escomesa a xarxa municipal d'aigua fins una long. de 2 m.

Escomesa a xarxa municipal d'aigua fins una long. de 2 m, realitzada amb canonada de polietilè
de baixa densitat, de secció nominal de 110 mm, de presió nominal 15 atm.
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

14,90
79,19
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
04.01.11

u

94,09

Subministrament e instal.lació de conjunt de comptador 3/4"

Subministrament e instal.lació de conjunt de comptador 3/4", PN 16 de turbina i caixa de fosa per
encastar a terra comptador, de la marca Pradinsa o similar equivalent, inclou:
- Comptador
- Accesoris per la seva correcte conexió
- Caixa de fossa.
Totalment muntat, comprovat i posat en servei.
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

12,19
154,70
_______________

SUBCAPITOL 04.02 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
u

166,89

Hidrant soterrat amb pericó de registre DN100

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior.
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

111,78
256,75
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

368,53

Origen: Origen ciutadà

04.02.01

TOTAL PARTIDA ..................................................

Estat d'elaboració: Original
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CAPITOL 05 PAVIMENTACIÓ
05.01

m3

Subbase tot-u nat.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

0,84
4,55
20,20
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
05.02

m3

25,59

Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

0,84
4,79
19,05
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
05.03

m2

24,68

Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=15cm,malla electros.

Paviment de voreres a base de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, estesa i vibratge
manual i mecànic,acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb
incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissella
que sigui necessari pel propi paviment i per a la formació d'escocells, malla electrosoldada de
150x150x6 mm i la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

3,60
0,46
13,83
_______________

05.04

m2

17,89

Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,0 kg/m2
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

0,07
0,11
0,95
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
05.05

m2

1,13

Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR-0 1kg/m2
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

0,05
0,08
0,28
_______________

05.06

m2

TOTAL PARTIDA ..................................................

0,41

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

0,29
0,47
3,08

Reg de penet. a/betum asfàltic B-80/100 8kg/m2

Reg de penetració amb betum asfàltic B-80/100, amb dotació 1,1 kg/m2

_______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
05.07

m

3,84

Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec.

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

05.08

m2

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

4,24
2,47
0,06

TOTAL PARTIDA ..................................................

_______________
6,77

Pav adoquí CEM.RELIEV.26x13x8

Paviment d'adoquí de formigó de 26x13x8 cm serie Torino de GLS en color roure, col·locat sobre capa de morter d'agarre de 3 cm de espessor i sobre solera de formigó HM-20/B/20/I de 10
cm de espessor; reblert de juntes amb sorra de riu i neta, s/NTE-RSR-17, mida la superfície
executada, i/p.p. de junta de dilatació.
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

11,65
0,06
45,68
_______________

_____________________________________________________________________________________________
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Estat d'elaboració: Original

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 0,5 kg/m2

Origen: Origen ciutadà
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TOTAL PARTIDA ..................................................
57,39
05.09
m
Rigola ampl.=30cm,peça form.v,60x30cm,g=13cm,col.mort. 1:4

Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 60x30 cm
i 13 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l. Sobre base de formigó HM-200 de 25 cm d'espessor.

Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

18,09
0,01
12,86
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
05.10

m

30,96

Vorada plana form., C5 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa),col.s/base

Vorada recta de peces de formigó, amb secció normalitzada de calçada C5 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b. Col·locada com a formació de juntes en voreres d'illa interior i
en carrer amb plataforma única i pas de vianants elevat
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

13,99
10,09
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
05.11

m2

24,08

Realització de ranurat en superfície de formigó vist

Realització de acanaladures en paviment de formigó vist semifratassat, per obtenir una superfície
antilliscant, realitzat en el moment del formigonat. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

8,77
0,13
_______________

05.12

ml

8,90

Formació d'esglaonat amb formigó en massa

Realització d'esglaonat amb formigó armat amb formació de petjada i contrapetjada. Col·locació
de berenjenos i trencajunts amb acabat respatllat antilliscant. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols
Ma d'obra ...............................................................
Maquinaria .............................................................
Materials ................................................................

87,84
0,46
15,10
_______________
103,40

_____________________________________________________________________________________________
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Estat d'elaboració: Original
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CAPITOL 06 MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ
06.01

u

Barana d'acer negre amb esmalt

Barana d'acer negre formada per barrots formats amb tubulars de 12 mm soldats cada 10 cm a
pletina superior i inferior, segons geometria descrita en documentació gràfica corresponent. Fixada mecànicament a paviment resistent. Totalmet muntada
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

8,96
79,89
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
06.02

u

88,85

Passamà d'acer negre amb esmalt

Passamà d'acer negre format per perfil d'acer conformat fixat mecànicament a façana amb pletina
amb 4 tacos raidon de diàmetre 8 mm, segons geometria descrita en documentació gràfica corresponent. Totalmet muntada
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

8,96
24,89
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

33,85

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original
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CAPITOL 07 GESTIÓ DE RESIDUS
07.01

PA

Import del cost de la Gestió de Residus

Import del cost de la Gestió de Residus, incloent des del transport a la deposició en abocador autoritzat, segons document especific inclós en aquest projecte. Veure Annex 4.5 de la memòria
TOTAL PARTIDA ..................................................

7.794,75

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original
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CAPITOL 08 VARIS
08.01

PA

Partida alçada a justificar, de connexions i imprevistos a serve

Partida alçada a justificar, de connexions i imprevistos als serveis generals.
TOTAL PARTIDA ..................................................
08.02

PA

1.606,47

Partida en concepte de Seguretat i Salut corresp al 1,3% apro

Partida en concepte de Seguretat i Salut corresponent al 1,3% del PEM aproximadament
08.03

PA

TOTAL PARTIDA ..................................................

1.980,50

TOTAL PARTIDA ..................................................

750,00

Partida en concepte de Control de qualitat

Partida en concepte de Control de Qualitat corresponent
08.04

m

Formigonat de xarxes d'instal·lacions per creuament de vials

Formigonat de xarxes d'instal·lacions per creuament de vialse fibra, embeguts en un prisma de
formigó en massa HM-20/B/20/I.
Ma d'obra ...............................................................
Materials ................................................................

11,41
7,38
_______________

TOTAL PARTIDA ..................................................

18,79

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original
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CODI
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PREU
IMPORT
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
A0122000
94,266 h
Oficial 1a paleta
18,25
1.720,35
A0124000
1,531 h
Oficial 1a ferrallista
18,90
28,93
A012J000
21,600 h
Oficial 1a lampista
20,50
442,80

Oficial 1a lampista.

A012M000

103,451 h

Oficial 1a muntador

18,85

1.950,06

A012N000

349,540 h

Oficial 1a obra pública

18,99

6.637,76

A0134000
A013J000

1,531 h
13,500 h

Ajudant ferrallista
Ajudant lampista

18,99
18,41

29,07
248,54

A013M000

105,772 h

Ajudant muntador

18,41

1.947,27

A0140000

583,640 h

Manobre

16,85

9.834,33

A0150000

541,528 h

Manobre especialista

B0111000

24,530 m3

Oficial 1a muntador.
Oficial 1a obra pública.
Ajudant lampista.
Ajudant muntador.
Manobre.

Sorra pedra granit.p/morters

Grup B01 ..................................
19,17

28,45
461,10

Sorra material reciclat mixt 0-5 mm

11,20

1.139,54

Tot-u nat.

17,50

3.679,86

Tot-u art.

16,50

4.532,18

Aigua.

________________
B0312020

24,053 t

B031S400

101,745 t

B0371000

210,278 m3

B0372000

274,678 m3

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters
Sorra de material reciclat mixt formigó-ceràmica, de 0 a 5 mm
Tot-u natural
Tot-u artificial

________________
6,939 t

Ciment pòrtland CEM II/B-L

B0552410

195,000 kg

Emul.bitum.catiònica ECR-0

0,55

107,25

B0552B00

390,000 kg

Emul.bitum.catiònica ECI

0,95

370,50

B055JJS0

3,120 t

Betum asfàltic B-80/100

385,00

1.201,20

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs.
Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-0
Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI
Betum asfàltic tipus B-80/100

9.812,68
698,23

________________
B064300C

4,589 m3

Formigó HM-20/P/20/I

Grup B05 ..................................
58,84

B064500B

0,891 m3

Formigó HM-20/B/40/I

57,34

51,09

B064500C

80,563 m3

Formigó HM-20/P/40/I

58,50

4.712,94

B065C36C

120,549 m3

Formigó HA-30/P/10/I+E,>=300kg/m3 ciment

78,36

9.446,21

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

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I.
Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I.
Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

2.377,18
270,02

________________
B0705200

1,060 t

Morter M-4b (4 N/mm2) granel

B070A8B1

1,295 m3

Morter mix de ciment pòrtland, calç i sorra

Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel

Grup B06 ..................................
29,39

14.480,26
31,16

103,40

133,90

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
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CODI
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IMPORT
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B0710150
0,056 t
Morter per a ram de paleta, classe M 5
34,72
1,94

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

B0710250

0,412 t

Morter per a ram de paleta, classe M 5

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

31,77

13,09

________________
B0B34121

841,929 m2

Malla el.b/corrug.ME 10x10cm,D:3-3mm,B500T,6x2,2m

Grup B07 ..................................
1,31

180,10
1.102,93

Motllé metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal 70x30x85cm

Grup B0B..................................
1,28

1.102,93
5,16

2,56

5,73

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm, D:3-3 mm, B 500 T,
6x2,2 m, segons UNE 36092

________________
B0DF6F0A

4,028 u

B0DZA000

2,240 l

Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos.
Desencofrant

Desencofrant.

________________
B0F1D2A1

840,000 u

10,89
159,60

Vorada recta, C5 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa)

Grup B0F ..................................
4,14

Bloc pref.form.cara V,60x30cm,g=13cm

Grup B96 ..................................
9,11

2.194,80
3.634,89

38,77

155,08

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1.

________________
B966A7D0-P

530,145 m

159,60
2.194,80

Vorada recta de formigó amb secció normalitzada de calçada C5 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340

________________
BD52V0DQ

399,000 m

BD5Z9CC0

4,000 u

Bloc prefabricat de formigó amb una cara en V, de 60x30 cm i 13 cm de gruix

Bastiment i reixa de fossa dúctil, abatible 70x30x4 cm

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40
mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció.

________________
7,000 u

BDDZ51D0

70,000 u

Bastiment i tapa per pou registre de D=60

3.789,97
478,31

2,53

177,10

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=60 cm i 145 kg de pes.

Graó per a pou de registre circular

Graó per a pou de registre d'acer protegits amb polipropilè de 200x200x200 mm i 1,7 kg
de pes.

________________
BDGZU010

236,722 m

Banda contínua de plàstic de senaylització de color

Grup BDD .................................
0,11

26,04
74,30

Banda contínua de plàstic de color, de 20 cm d'amplària

655,41
26,04

________________
BDK21495

5,000 u

Pericó de formigó prefabricat 40x40x45cm

Grup BDG .................................
14,86

BDK214F5

6,000 u

Pericó de formigó prefabricat 60x60x70cm

47,29

283,74

BDKZ2150

5,000 u

Bastiment i tapa 420x420x40 mm

14,71

73,55

BDKZ3170

6,000 u

Bastiment i tapa 620x620x50mm

35,01

210,06

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions
de serveis.
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x70 cm, per a instal·lacions
de serveis.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de
pes.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de
pes.

________________
BDXX1001

97,000 u

Accessoris d'entroncaments

Grup BDK .................................
34,09

641,65
3.306,73

Accessoris especials per a tuberia corrugada tipus entroncaments, colzes, juntes
elàstiques i altres.
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PREU
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________________

BFB19400

312,865 m

Tub polietilè PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-

Grup BDX .................................
1,65

BFB1F400

112,200 m

Tub polietilè PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201

6,50

729,30

BFBXX001

54,000 u

28,55

1.541,70

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

Collari de pressa per sortida roscada - Canonada DN90

Collari de pressa per sortida roscada de canaoda principal de DN90 per a derivació i
connexió d'escomesa individual. Inclou accessoris necessaris especials per a canonada,
colzes, juntes i altres.

3.306,73
516,23

________________
BFWB1905

92,019 u

Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=63mm,p/connec.pressió

BFWB1F42

5,500 u

Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,10bar,p/soldar

Grup BFB .................................
10,73

2.787,23
987,36

65,48

360,14

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior,
per a connectar a pressió

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior,
10 bar de pressió nominal, per a soldar

________________
BFYB1905

306,730 u

BFYB1F42

55,000 u

Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=63mm,connect.pressió

Grup BFW.................................
0,09

1.347,50
27,61

0,71

39,05

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

Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,10bar,soldat

________________
54,000 u

BJM35BE0

2,000 u

BJMXX001

54,000 u

Comptador d'aigua, per velocitat de llautó, 3/4" 13mm

66,66
3.223,80

162,80

325,60

95,00

5.130,00

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal
3/4", per a connectar a la bateria o al ramal.
Ventosa DN50

Ventosa automàtica per a embridar de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
de prova, de fosa, preu alt.
Pericó fosa 340x170mm

Pericó de fosa de 340x170mm de la marca PRADINSA o similar equivalent, per allotjar
comptador d'aigua.

________________
BM313610

1,000 u

Hidrant soterrat DN100

Grup BJM .................................
255,00

Part proporcional d'elements especials per a hidrants

Grup BM3 .................................
1,75

Vàlvula de comporta DN90

Grup BMY .................................
109,29

Vàlvula esfera manual+rosca

Grup BN1..................................
58,45

Anell prefabricat de formigó - Diàmetre 100 cm i altura 50 cm

Grup BN3..................................
55,50

8.679,40
255,00

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3"
de diàmetre de connexió a la canonada.

________________
BMY2100

1,000 u

Part proporcional d'elements especials per a hidrants

255,00
1,75

________________
BN1216D0

6,000 u

1,75
655,74

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa.

________________
BN318320

55,000 u

655,74
3.214,75

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, 10 bar de PN, de
bronze, preu alt

________________
BXX10000

21,000 u

3.214,75
1.165,50

Anell prefabricat de formigó centrifugat de diàmetre 100 cm i altura de 50 cm.
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Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110
mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat
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BXX10001
7,000 u
Anell cònic prefabricat de formigó - Cònic de diàmtre 100-60 cm
85,50
598,50

Anell cònic prefabricat de formigó centrifugat de diàmetre 100 cm a 60 cm i altura de 65
cm.

________________
C1101200

226,906 h

Compressor+dos martells pneumàtics

Grup BXX .................................
15,86

Grup C11 ..................................
68,50

3.598,72
1.481,19

Compressor amb dos martells pneumàtics

1.764,00
3.598,72

________________
C1311270

21,623 h

Pala carregadora s/,mitjana,s/,erugues 119kW

C1315020
C1331100
C13350C0

75,642 h
17,880 h
17,904 h

Retroexcavadora mitjana
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat,12-14t

55,50
52,50
48,50

4.198,13
938,67
868,33

C133A030

46,389 h

Picó vibrant,dúplex,1300 kg

11,51

533,94

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Picó vibrant dúplex de 1300 kg

________________
C1502E00

10,543 h

C1503000

3,400 h

Camió cisterna 8m3

Camió cisterna de 8 m3

Camió grua

Camió grua.

Grup C13 ..................................
40,37

8.020,26
425,60

44,81

152,35

________________

18,17

C1705600

11,077 h

Formigonera 165l

1,64

C170H000

17,500 h

Màquina tallajunts

9,89
173,08
__________________

C2005000

76,539 h

Regle vibratori

P01AA950

560,000 kg

Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm

P08XVL010L
P08XW015

294,000 m2
280,000 ud

Llosa formigó color 20x20x8
Junta dilatación/m2 pavim.piezas

mo007
mo019
mo040
mo085

12,300
1,956
113,300
198,053

Oficial 1ª lampista.
Oficial 1ª construcció.
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
Ajudant construcció d'obra civil.

mo105
mo111

12,300 h
1,956 h

Camió cisterna per a reg asfàltic
Formigonera de 165 l

Ajudant lampista.
Peó ordinari construcció.

mq01ret020b
mq02rop020
mq04cag010b

258,330 h
165,213 h
33,327 h

Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, t
Camió amb grua de fins a 10 t.

mt01ara010

191,926 m³

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

mt10hmf010Mm
mt10hmf010Nm
mt11ade020c
mt11ade020c-P
mt11ade020i

0,720
2,257
257,250
67,778
169,490

Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
Formigó HM-25/B/20/I, fabricat en central.
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i

m³
m³
m
m
m

Grup C17 ..................................
447,89
4,55
348,25
__________________
Grup C20 ..................................
348,25
0,39
218,40
__________________
Grup P01 ..................................
218,40
24,50
7.203,00
0,28
78,40
__________________
Grup P08 ..................................
7.281,40
18,50
227,55
18,50
36,19
18,55
2.101,71
16,80
3.327,28
__________________
Grup mo0 .................................
5.692,74
16,80
206,64
16,50
32,27
__________________
Grup mo1 .................................
238,92
48,50
12.529,01
3,31
546,86
47,24
1.574,36
__________________
Grup mq0 .................................
14.650,23
11,09
2.128,46
__________________
Grup mt0 ..................................
2.128,46
58,40
42,05
61,38
138,52
14,08
3.622,08
17,50
1.186,11
38,55
6.533,84
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9,360 h

Origen: Origen ciutadà

577,95
256,65

C1702D00

h
h
h
h

Camió cisterna p/reg asf.

Grup C15 ..................................
27,42
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mt11ade020i-P
62,843 m
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
37,50
2.356,59
mt11ade100a
3,841 kg
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i access
8,85
33,99
mt11cap020Uh
43,400 Ut
Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè
88,50
3.840,90
mt11pvj020f
8,680 Ut
Sifó en línia de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, amb uni
69,42
602,57
__________________
Grup mt1 ..................................
18.356,65
11,11
2.578,41
__________________
Grup mt3 ..................................
2.578,41
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

mt37tpa020cha

232,080 m

Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90

Resum
__________________________________________________________________________
Ma d`obra ...................................................................................
Materials .....................................................................................
Maquinaria..................................................................................
Altres ..........................................................................................

37.960,26
88.106,00
27.642,16
17.067,14

TOTAL .......................................................................................

153.695,02

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original
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CAPITOL 01 DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS
01.01
A0150000
C1101200
C1315020
A%AUX001

0,380
0,190
0,035
0,015

m2 Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
h
Manobre especialista
16,95
6,44
h
Compressor+dos martells pneumàtics
15,86
3,01
h
Retroexcavadora mitjana
55,50
1,94
% Despeses auxiliars mà d'obra
6,40
0,10
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

11,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
01.02
C1315020

m
0,110 h

Demol.pou D=100cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.
Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Retroexcavadora mitjana
55,50
6,11
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS
01.03
C1315020

u
0,080 h

Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.
Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Retroexcavadora mitjana
55,50
4,44
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

4,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
01.04
C1315020

m
0,020 h

Demol.claveguera D<=30cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.
Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
Retroexcavadora mitjana
55,50
1,11
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

1,11

01.05

ud

Desconnexió d'escomesa existent de sanejament per posterior reco
Treballs de desconnexió d'escomesa existent de sanejament d'aigües residuals per posterior reconnexió a xarxa
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

42,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
01.06

ud

Desconnexió d'escomesa existent de fontaneria
Treballs de desconnexió d'escomesa existent de fontaneria per posterior reconnexió a xarxa de nova execució.
Sense descomposició
12,22

01.07

A012M000
A013M000
BFB19400
BFWB1905
BFYB1905
A%AUX001

m

0,180
0,180
1,000
0,300
1,000
0,015

h
h
m
u
u
%

Tub polietilè PE 100,DN=63mm,PN=10bar,provisional abast. aigua
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat aeri, amb grapes a façanes, per subministrament provisional
d'aigua potable. Inclou muntatge i desmuntatge, així com connexions i desconnexions a escomeses domiciliàries.
Oficial 1a muntador
18,85
3,39
Ajudant muntador
18,41
3,31
Tub polietilè PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
x 1,02
1,65
1,68
Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=63mm,p/connec.pressió
10,73
3,22
Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=63mm,connect.pressió
0,09
0,09
Despeses auxiliars mà d'obra
6,70
0,10
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
11,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

_____________________________________________________________________________________________
26 de febrer de 2021

Pàgina 1

Estat d'elaboració: Original

TOTAL PARTIDA .............................................................

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

Origen: Origen ciutadà

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

PROJECTE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
02.01
A0140000
C1311270
A%AUX001

m3 Excav/càrrega terra p/esplan.,terreny fluix,m.mec.
Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics
0,010 h
Manobre
0,040 h
Pala carregadora s/,mitjana,s/,erugues 119kW
0,015 % Despeses auxiliars mà d'obra

16,85
68,50
0,20

0,17
2,74
0,00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

2,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
02.02
mq01ret020b
mo085
%0200

m³
0,207 h
0,124 h
0,020 %

Excavació de rases
Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, retirada dels
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
48,50
10,04
Ajudant construcció d'obra civil.
16,80
2,08
Medios auxiliares
12,10
0,24
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
12,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
02.03
A0150000
B031S400
C1315020
C133A030
A%AUX001

0,120
1,500
0,100
0,140
0,015

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,sorra reciclat mixt,g<=25cm,p
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra per a llit de protecció de tubs, aboh
Manobre especialista
16,95
2,03
t
Sorra material reciclat mixt 0-5 mm
11,20
16,80
h
Retroexcavadora mitjana
55,50
5,55
h
Picó vibrant,dúplex,1300 kg
11,51
1,61
% Despeses auxiliars mà d'obra
2,00
0,03
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

26,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS
02.04
0,180
0,100
0,180
0,015

TOTAL PARTIDA .............................................................

10,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
02.05

52,50
48,50

0,42
0,24
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

_____________________________________________________________________________________________
26 de febrer de 2021

Pàgina 2

Estat d'elaboració: Original

C1331100
C13350C0

m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM
Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM
0,008 h
Motoanivelladora petita
0,005 h
Corró vibratori autopropulsat,12-14t

Origen: Origen ciutadà

A0150000
C1315020
C133A030
A%AUX001

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibr
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix
h
Manobre especialista
16,95
3,05
h
Retroexcavadora mitjana
55,50
5,55
h
Picó vibrant,dúplex,1300 kg
11,51
2,07
% Despeses auxiliars mà d'obra
3,10
0,05
______________________________

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168
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PROJECTE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 03 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT
03.01
mt11ade020i
mt11ade100a
mt01ara010
mq04cag010b
mq01ret020b
mq02rop020
mo040
mo085
%0200

m
1,000
0,010
0,350
0,070
0,064
0,387
0,200
0,118
0,020

m
kg
m³
h
h
h
h
h
%

Col·lector soterrat, format per tub de PV-400 mm
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior lliTub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
38,55
38,55
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i access
8,85
0,09
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
11,09
3,88
Camió amb grua de fins a 10 t.
47,24
3,31
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
48,50
3,10
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, t
3,31
1,28
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
18,55
3,71
Ajudant construcció d'obra civil.
16,80
1,98
Medios auxiliares
55,90
1,12
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

57,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb DOS CÈNTIMS
03.02
mt11ade020i-P
mt11ade100a
mt01ara010
mq04cag010b
mq01ret020b
mq02rop020
mo040
mo085
%0200

m
1,050
0,010
0,514
0,100
0,064
0,387
0,200
0,100
0,020

m
kg
m³
h
h
h
h
h
%

Col·lector soterrat, format per tub de PV-315 mm
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior lliTub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
37,50
39,38
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i access
8,85
0,09
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
11,09
5,70
Camió amb grua de fins a 10 t.
47,24
4,72
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
48,50
3,10
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, t
3,31
1,28
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
18,55
3,71
Ajudant construcció d'obra civil.
16,80
1,68
Medios auxiliares
59,70
1,19
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
60,85

03.03
1,050
0,005
0,329
0,050
0,036
0,247
0,164
0,079
0,020

m
kg
m³
h
h
h
h
h
%

Col·lector soterrat, format per tub de PV-250 mm
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m². Inclou part proporcional de
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
17,50
18,38
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i access
8,85
0,04
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
11,09
3,65
Camió amb grua de fins a 10 t.
47,24
2,36
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
48,50
1,75
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, t
3,31
0,82
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
18,55
3,04
Ajudant construcció d'obra civil.
16,80
1,33
Medios auxiliares
31,40
0,63
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

32,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS
03.04

mt11ade020c
mt11ade100a
mt01ara010
mq04cag010b
mq01ret020b
mq02rop020
mo040
mo085
%0200

m

1,050
0,005
0,329
0,050
0,036
0,247
0,164
0,079
0,020

m
kg
m³
h
h
h
h
h
%

Col·lector soterrat, format per tub de PV-200 mm
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m². Inclou part proporcional de
massisat HM-200 en tots els trams
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
14,08
14,78
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i access
8,85
0,04
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
11,09
3,65
Camió amb grua de fins a 10 t.
47,24
2,36
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
48,50
1,75
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, t
3,31
0,82
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
18,55
3,04
Ajudant construcció d'obra civil.
16,80
1,33
Medios auxiliares
27,80
0,56
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

28,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
03.05
mt11ade020c
mt11ade100a
mt01ara010
mq04cag010b
mq01ret020b
mq02rop020
mo040
mo085
%0200

m
1,050
0,005
0,329
0,050
0,036
0,247
0,164
0,079
0,020

m
kg
m³
h
h
h
h
h
%

Col·lector soterrat, format per tub de PV-160 mm
Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m². Inclou part proporcional de
Tub per sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
14,08
14,78
Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i access
8,85
0,04
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
11,09
3,65
Camió amb grua de fins a 10 t.
47,24
2,36
Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.
48,50
1,75
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, t
3,31
0,82
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
18,55
3,04
Ajudant construcció d'obra civil.
16,80
1,33
Medios auxiliares
27,80
0,56

_____________________________________________________________________________________________
26 de febrer de 2021

Pàgina 3

Estat d'elaboració: Original

mt11ade020c-P
mt11ade100a
mt01ara010
mq04cag010b
mq01ret020b
mq02rop020
mo040
mo085
%0200

m

Origen: Origen ciutadà

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168
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PROJECTE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

28,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
03.06
A012M000
A013M000
BDXX1001

u
0,140 h
0,140 h
1,000 u

Connexió-embrancament individual a col·lector general
Connexió - embrancament de xarxa individual d'aigües residuals a col·lector general d'aigües residuals, per la part
superior amb accessoris necessaris especials per a tuberia corrugada tipus entroncaments, colzes, juntes elàstiOficial 1a muntador
18,85
2,64
Ajudant muntador
18,41
2,58
Accessoris d'entroncaments
34,09
34,09
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

39,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
03.07
mt10hmf010Nm
mt11cap020Uh
mt11pvj020f
mo040
mo085
%0200

m
0,052
1,000
0,200
0,384
0,192
0,020

m³
Ut
Ut
h
h
%

Canaleta prefabricada de drenatge (reixa interceptora)
Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic (reixa interceptora) de polipropilè, amb reforç lateral d'acer galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 400 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta de foneria dúctil classe D-400 segons
Formigó HM-25/B/20/I, fabricat en central.
61,38
3,19
Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè
88,50
88,50
Sifó en línia de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, amb uni
69,42
13,88
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
18,55
7,12
Ajudant construcció d'obra civil.
16,80
3,23
Medios auxiliares
115,90
2,32
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
118,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
03.08

TOTAL PARTIDA .............................................................

552,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
03.09
A012M000
A013M000
BDXX1001

u
0,140 h
0,140 h
1,000 u

Connexió embornal a col·lector general
Connexió d'embornal a col·lector general d'aigües pluvials, per la part superior amb accessoris necessaris especials per a tuberia corrugada tipus entroncaments, colzes, juntes elàstiques i altres, per tal de fer a una correcta
Oficial 1a muntador
18,85
2,64
Ajudant muntador
18,41
2,58
Accessoris d'entroncaments
34,09
34,09
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
39,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
03.10
A012N000
A0140000
B064300C
B0DF6F0A
B0DZA000

u

Caixa per a embornal - 70x30x85cm
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
1,050 h
Oficial 1a obra pública
18,99
19,94
1,050 h
Manobre
16,85
17,69
0,274 m3 Formigó HM-20/P/20/I
58,84
16,12
1,007 u
Motllé metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal 70x30x85cm
1,28
1,29
0,560 l
Desencofrant
2,56
1,43
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

56,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
03.11
A012N000
A0140000
B0710250
BD5Z9CC0

u
0,420
0,420
0,040
1,000

h
h
t
u

Bastiment i reixa per a embornal - 70x30x4cm
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300x40 mm, classe C250 segons
Oficial 1a obra pública
18,99
7,98
Manobre
16,85
7,08
Morter per a ram de paleta, classe M 5
31,77
1,27
Bastiment i reixa de fossa dúctil, abatible 70x30x4 cm
38,77
38,77
______________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Pàgina 4

Estat d'elaboració: Original

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm
Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 2,0 a 3,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de
15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm en els primers
1,0 m, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, resta de pou amb anells prefabricats de formigó
centrifugat i en el últim tram anell cònic de diàmetre 100 cm a 60 cm, bastimen i tapa de fosa grisa de diàmetre 60
3,717 h
Oficial 1a obra pública
18,99
70,59
3,717 h
Manobre
16,85
62,63
0,499 m3 Formigó HM-20/P/20/I
58,84
29,36
0,006 m3 Aigua
1,16
0,01
0,016 t
Ciment pòrtland CEM II/B-L
100,62
1,61
120,000 u
Maó calat, 290x140x100 mm
0,19
22,80
0,185 m3 Morter mix de ciment pòrtland, calç i sorra
103,40
19,13
0,036 t
Morter per a ram de paleta, classe M 5
31,77
1,14
1,000 u
Bastiment i tapa per pou registre de D=60
68,33
68,33
10,000 u
Graó per a pou de registre circular
2,53
25,30
3,000 u
Anell prefabricat de formigó - Diàmetre 100 cm i altura 50 cm
55,50
166,50
1,000 u
Anell cònic prefabricat de formigó - Cònic de diàmtre 100-60 cm
85,50
85,50
______________________________

Origen: Origen ciutadà

A012N000
A0140000
B064300C
B0111000
B0512401
B0F1D2A1
B070A8B1
B0710250
BDDZ3150
BDDZ51D0
BXX10000
BXX10001

u

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades
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PROJECTE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
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TOTAL PARTIDA .............................................................
55,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS
03.12
mt10hmf010Nm
mt11cap020Uh
mt11pvj020f
mo040
mo085
%0200

m
0,052
1,000
0,200
0,384
0,192
0,020

m³
Ut
Ut
h
h
%

Canaleta prefabricada de recollida d'aigua oculta
Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb estructura oculta i formació de reixa mab perfileria d'acer inoxidable amb 3 cm d'obertura, de 1000 mm de longitud, totalment instal·lada.
Formigó HM-25/B/20/I, fabricat en central.
61,38
3,19
Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè
88,50
88,50
Sifó en línia de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, amb uni
69,42
13,88
Oficial 1ª construcció d'obra civil.
18,55
7,12
Ajudant construcció d'obra civil.
16,80
3,23
Medios auxiliares
115,90
2,32
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

118,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original
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CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
SUBCAPITOL 04.01 ABASTAMENT D'AIGUA
04.01.01
mt37tpa020cha
mo007
mo105
%0200

m
1,000
0,053
0,053
0,020

m
h
h
%

Tub de polietilè PE de 90 mm de diàmetre exterior
Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 8,2 mm de gruix,
Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90
11,11
11,11
Oficial 1ª lampista.
18,50
0,98
Ajudant lampista.
16,80
0,89
Medios auxiliares
13,00
0,26
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

13,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
04.01.02
A013M000
BDGZU010

m
0,010 h
1,020 m

Banda contínua de plàstic de senyalitzaió de color segons instal
Banda contínua de plàstic de color, de 20 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la caAjudant muntador
18,41
0,18
Banda contínua de plàstic de senaylització de color
0,11
0,11
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
04.01.03
A012J000
A013J000
BFBXX001

u
0,200 h
0,200 h
1,000 u

Collari de pressa per sortida roscada 3/4" - Canonada DN90
Collari de pressa per sortida roscada de canaoda principal de DN90 per a derivació i connexió d'escomesa individual. Inclou accessoris necessaris especials per a canonada, colzes, juntes i altres, per tal de fer a una correcta
Oficial 1a lampista
20,50
4,10
Ajudant lampista
18,41
3,68
Collari de pressa per sortida roscada - Canonada DN90
28,55
28,55
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

36,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

A012M000
A013M000
BN1216D0

u

1,430 h
1,430 h
1,000 u

Vàlvula de comporta de DN90
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420),
Oficial 1a muntador
18,85
26,96
Ajudant muntador
18,41
26,33
Vàlvula de comporta DN90
109,29
109,29
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
162,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
A012N000
A0140000
B064500B
BDK214F5
C1503000

u

Pericó de registre de formigó prefabricat 60x60x70cm
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x70 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat so0,550 h
Oficial 1a obra pública
18,99
10,44
1,100 h
Manobre
16,85
18,54
0,101 m3 Formigó HM-20/B/40/I
57,34
5,79
1,000 u
Pericó de formigó prefabricat 60x60x70cm
47,29
47,29
0,400 h
Camió grua
44,81
17,92
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

99,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
04.01.06
A012N000
A0140000
B0710150
BDKZ3170

u
0,450
0,450
0,006
1,000

h
h
t
u

Bastiment i tapa per a pericó de 60x60
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morOficial 1a obra pública
18,99
8,55
Manobre
16,85
7,58
Morter per a ram de paleta, classe M 5
34,72
0,21
Bastiment i tapa 620x620x50mm
35,01
35,01
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

51,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
04.01.07
A012M000
A013M000
BJM35BE0

u
0,540 h
0,540 h
1,000 u

Vàvula de ventosa de DN50
Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada.
Oficial 1a muntador
18,85
10,18
Ajudant muntador
18,41
9,94
Ventosa DN50
162,80
162,80
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
182,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
04.01.08
A012N000
A0140000

u
0,500 h
1,000 h

Pericó de registre de formigó prefabricat 40x40x45cm
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat soOficial 1a obra pública
18,99
9,50
Manobre
16,85
16,85

_____________________________________________________________________________________________
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B064500B
0,057 m3 Formigó HM-20/B/40/I
57,34
3,27
BDK21495
1,000 u
Pericó de formigó prefabricat 40x40x45cm
14,86
14,86
C1503000
0,200 h
Camió grua
44,81
8,96
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

53,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
04.01.09
A012N000
A0140000
B0710150
BDKZ2150

u
0,350
0,350
0,004
1,000

h
h
t
u

Bastiment i tapa per a pericó de 40x40
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morOficial 1a obra pública
18,99
6,65
Manobre
16,85
5,90
Morter per a ram de paleta, classe M 5
34,72
0,14
Bastiment i tapa 420x420x40 mm
14,71
14,71
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

27,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
04.01.10
A012M000
A013M000
BN318320
BFB1F400
BFWB1F42
BFYB1F42
A%AUX001

u
0,400
0,400
1,000
2,000
0,100
1,000
0,015

h
h
u
m
u
u
%

Escomesa a xarxa municipal d'aigua fins una long. de 2 m.
Escomesa a xarxa municipal d'aigua fins una long. de 2 m, realitzada amb canonada de polietilè de baixa densitat,
Oficial 1a muntador
18,85
7,54
Ajudant muntador
18,41
7,36
Vàlvula esfera manual+rosca
58,45
58,45
Tub polietilè PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
x 1,02
6,50
13,26
Accessori p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,10bar,p/soldar
65,48
6,55
Pp.elem.munt.p/tubs poliet.alta dens.DN=110mm,10bar,soldat
0,71
0,71
Despeses auxiliars mà d'obra
14,90
0,22
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
94,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS
04.01.11

h
h
h
h
u
u

TOTAL PARTIDA .............................................................

166,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

_____________________________________________________________________________________________
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Estat d'elaboració: Original

0,200
0,050
0,200
0,200
1,000
1,000

Subministrament e instal.lació de conjunt de comptador 3/4"
Subministrament e instal.lació de conjunt de comptador 3/4", PN 16 de turbina i caixa de fosa per encastar a terra
comptador, de la marca Pradinsa o similar equivalent, inclou:
- Comptador
- Accesoris per la seva correcte conexió
- Caixa de fossa.
Oficial 1a lampista
20,50
4,10
Ajudant lampista
18,41
0,92
Oficial 1a obra pública
18,99
3,80
Manobre
16,85
3,37
Comptador d'aigua, per velocitat de llautó, 3/4" 13mm
59,70
59,70
Pericó fosa 340x170mm
95,00
95,00
______________________________

Origen: Origen ciutadà

A012J000
A013J000
A012N000
A0140000
BJM12403
BJMXX001

u
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SUBCAPITOL 04.02 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
04.02.01
A012M000
A013M000
BM313610
BMY2100

u
3,000
3,000
1,000
1,000

h
h
u
u

Hidrant soterrat amb pericó de registre DN100
Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3" de diàmetre de connexió a
Oficial 1a muntador
18,85
56,55
Ajudant muntador
18,41
55,23
Hidrant soterrat DN100
255,00
255,00
Part proporcional d'elements especials per a hidrants
1,75
1,75
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

368,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original

_____________________________________________________________________________________________
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CAPITOL 05 PAVIMENTACIÓ
05.01
A0140000
B0111000
B0371000
C1331100
C13350C0
C1502E00
A%AUX001

0,050
0,050
1,000
0,035
0,035
0,025
0,015

m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.95%PM
Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
h
Manobre
m3 Aigua
m3 Tot-u nat.
x 1,15
h
Motoanivelladora petita
h
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
h
Camió cisterna 8m3
% Despeses auxiliars mà d'obra

16,85
1,16
17,50
52,50
48,50
40,37
0,80

0,84
0,06
20,13
1,84
1,70
1,01
0,01
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

25,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
05.02
A0140000
B0111000
B0372000
C1331100
C13350C0
C1502E00
A%AUX001

0,050
0,050
1,000
0,035
0,040
0,025
0,015

m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM
Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
h
Manobre
m3 Aigua
m3 Tot-u art.
x 1,15
h
Motoanivelladora petita
h
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
h
Camió cisterna 8m3
% Despeses auxiliars mà d'obra

16,85
1,16
16,50
52,50
48,50
40,37
0,80

0,84
0,06
18,98
1,84
1,94
1,01
0,01
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
24,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
05.03

0,100
0,100
0,150
0,100
1,000
0,015

TOTAL PARTIDA .............................................................

17,89

05.04
A0150000
B0552B00
C1702D00
A%AUX001

0,004
1,000
0,004
0,015

m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,0 kg/m2
h
Manobre especialista
kg Emul.bitum.catiònica ECI
h
Camió cisterna p/reg asf.
% Despeses auxiliars mà d'obra

16,95
0,95
27,42
0,10

0,07
0,95
0,11
0,00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
05.05
A0150000
B0552410
C1702D00
A%AUX001

0,003
0,500
0,003
0,015

m2 Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR-0 1kg/m2
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 0,5 kg/m2
h
Manobre especialista
kg Emul.bitum.catiònica ECR-0
h
Camió cisterna p/reg asf.
% Despeses auxiliars mà d'obra

16,95
0,55
27,42
0,10

0,05
0,28
0,08
0,00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
05.06
A0150000
B055JJS0
C1702D00
A%AUX001

0,017
0,008
0,017
0,015

m2 Reg de penet. a/betum asfàltic B-80/100 8kg/m2
Reg de penetració amb betum asfàltic B-80/100, amb dotació 1,1 kg/m2
h
Manobre especialista
t
Betum asfàltic B-80/100
h
Camió cisterna p/reg asf.
% Despeses auxiliars mà d'obra

16,95
385,00
27,42
0,30

0,29
3,08
0,47
0,00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

3,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
05.07
A0150000
C170H000

m
0,250 h
0,250 h

Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec.
Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics
Manobre especialista
16,95
4,24
Màquina tallajunts
9,89
2,47

_____________________________________________________________________________________________
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Origen: Origen ciutadà

A0122000
A0140000
B065C36C
C2005000
D0B34123
A%AUX001

m2 Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=15cm,malla electros.
Paviment de voreres a base de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, estesa i vibratge manual i mecànic,acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o
ratllat mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissella que sigui necessari pel propi paviment i per a la
formació d'escocells, malla electrosoldada de 150x150x6 mm i la formació de junts oberts amb encofrat i bissells,
h
Oficial 1a paleta
18,25
1,83
h
Manobre
16,85
1,69
m3 Formigó HA-30/P/10/I+E,>=300kg/m3 ciment
x 1,05
78,36
12,34
h
Regle vibratori
4,55
0,46
m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME
1,52
1,52
% Despeses auxiliars mà d'obra
3,50
0,05
______________________________
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A%AUX001
0,015 % Despeses auxiliars mà d'obra
4,20
0,06
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

6,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
05.08
A012N000
A0140000
B0512401
BD52V0DQ
D0701821
P08XVL010L
P01AA950
P08XW015
B064500C
A%AUX001

0,300
0,300
0,002
1,000
0,050
1,050
2,000
1,000
0,100
0,015

m2 Pav adoquí CEM.RELIEV.26x13x8
Paviment d'adoquí de formigó de 26x13x8 cm serie Torino de GLS en color roure, col·locat sobre capa de morter
d'agarre de 3 cm de espessor i sobre solera de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de espessor; reblert de juntes amb
h
Oficial 1a obra pública
18,99
5,70
h
Manobre
16,85
5,06
t
Ciment pòrtland CEM II/B-L
x 1,02
100,62
0,21
m Bloc pref.form.cara V,60x30cm,g=13cm
9,11
9,11
m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.
x 1,05
85,88
4,51
m2 Llosa formigó color 20x20x8
24,50
25,73
kg Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm
0,39
0,78
ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas
0,28
0,28
m3 Formigó HM-20/P/40/I
58,50
5,85
% Despeses auxiliars mà d'obra
10,80
0,16
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

57,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
05.09

Rigola ampl.=30cm,peça form.v,60x30cm,g=13cm,col.mort. 1:4
Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 60x30 cm i 13 cm de
gruix, col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Sobre base de formigó
0,500 h
Oficial 1a obra pública
18,99
9,50
0,500 h
Manobre
16,85
8,43
0,002 m3 Aigua
1,16
0,00
0,002 t
Ciment pòrtland CEM II/B-L
x 1,02
100,62
0,21
1,000 m Bloc pref.form.cara V,60x30cm,g=13cm
9,11
9,11
0,009 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.
x 1,05
85,88
0,81
0,045 m3 Formigó HM-20/P/40/I
58,50
2,63
0,015 % Despeses auxiliars mà d'obra
17,90
0,27
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
30,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
05.10

Vorada plana form., C5 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa),col.s/base
Vorada recta de peces de formigó, amb secció normalitzada de calçada C5 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-4b. Col·locada com a formació de juntes en voreres d'illa interior i
en carrer amb plataforma única i pas de vianants elevat
0,290 h
Oficial 1a obra pública
18,99
5,51
0,503 h
Manobre
16,85
8,48
0,085 m3 Formigó HM-20/P/40/I
x 1,10
58,50
5,47
1,000 m Vorada recta, C5 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa)
x 1,05
4,14
4,35
0,002 t
Morter M-4b (4 N/mm2) granel
x 1,05
29,39
0,06
0,015 % Despeses auxiliars mà d'obra
14,00
0,21
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
24,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS
05.11
A0122000
A0140000
A%AUX001

m2 Realització de ranurat en superfície de formigó vist
Realització de acanaladures en paviment de formigó vist semifratassat, per obtenir una superfície antilliscant, realit0,250 h
Oficial 1a paleta
18,25
4,56
0,250 h
Manobre
16,85
4,21
0,015 % Despeses auxiliars mà d'obra
8,80
0,13
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
05.12
A0122000
A0140000
B065C36C
C2005000
D0B34123
A%AUX001

ml

Formació d'esglaonat amb formigó en massa
Realització d'esglaonat amb formigó armat amb formació de petjada i contrapetjada. Col·locació de berenjenos i
2,500 h
Oficial 1a paleta
18,25
45,63
2,500 h
Manobre
16,85
42,13
0,150 m3 Formigó HA-30/P/10/I+E,>=300kg/m3 ciment
x 1,05
78,36
12,34
0,100 h
Regle vibratori
4,55
0,46
1,000 m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME
1,52
1,52
0,015 % Despeses auxiliars mà d'obra
87,80
1,32
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

103,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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A012N000
A0140000
B064500C
B966A7D0-P
B0705200
A%AUX001

m

Origen: Origen ciutadà

A012N000
A0140000
B0111000
B0512401
BD52V0DQ
D0701821
B064500C
A%AUX001

m
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CAPITOL 06 MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ
06.01
A012N000
A0140000
D060M0B2-P
A%AUX001

u
0,250
0,250
1,000
0,015

h
h
m
%

Barana d'acer negre amb esmalt
Barana d'acer negre formada per barrots formats amb tubulars de 12 mm soldats cada 10 cm a pletina superior i inferior, segons geometria descrita en documentació gràfica corresponent. Fixada mecànicament a paviment resisOficial 1a obra pública
18,99
4,75
Manobre
16,85
4,21
Barana d'acer negre amb pintura d'esmalt per exteriors
x 1,10
72,50
79,75
Despeses auxiliars mà d'obra
9,00
0,14
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

88,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
06.02
A012N000
A0140000
D060M0B2-PP
A%AUX001

u
0,250
0,250
1,000
0,015

h
h
m
%

Passamà d'acer negre amb esmalt
Passamà d'acer negre format per perfil d'acer conformat fixat mecànicament a façana amb pletina amb 4 tacos raiOficial 1a obra pública
18,99
4,75
Manobre
16,85
4,21
Passamà d'acer negre amb pintura d'esmalt per exteriors
x 1,10
22,50
24,75
Despeses auxiliars mà d'obra
9,00
0,14
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
33,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original
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CAPITOL 07 GESTIÓ DE RESIDUS
07.01

PA Import del cost de la Gestió de Residus
Import del cost de la Gestió de Residus, incloent des del transport a la deposició en abocador autoritzat, segons doSense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

7.794,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original
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CAPITOL 08 VARIS
08.01

PA Partida alçada a justificar, de connexions i imprevistos a serve
Partida alçada a justificar, de connexions i imprevistos als serveis generals.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.606,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS SIS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
08.02

PA Partida en concepte de Seguretat i Salut corresp al 1,3% apro
Partida en concepte de Seguretat i Salut corresponent al 1,3% del PEM aproximadament
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.980,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
08.03

PA Partida en concepte de Control de qualitat
Partida en concepte de Control de Qualitat corresponent
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

750,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS
08.04
mt10hmf010Mm
mo019
mo111
%0200

m
0,120
0,326
0,326
0,020

m³
h
h
%

Formigonat de xarxes d'instal·lacions per creuament de vials
Formigonat de xarxes d'instal·lacions per creuament de vialse fibra, embeguts en un prisma de formigó en massa
Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
58,40
7,01
Oficial 1ª construcció.
18,50
6,03
Peó ordinari construcció.
16,50
5,38
Medios auxiliares
18,40
0,37
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

18,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original
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CAPITOL 01 DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS

01.01

m2

Demol.paviment form.,g<=15cm,ampl.<=0,6m,compressor+càrrega cam.

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
c/ Raval de Baix, del Mig, de Dalt i
Estret

1

1.194,240

1.194,240
______________________________________________________
1.194,24

01.02

m

11,49

13.721,82

Demol.pou D=100cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.

Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
c/ Raval del mig

01.03

u

1

1,000
______________________________________________________
1,00
6,11
6,11

Demol.embornal 70x30x85cm,paret 15cm maó,m.mec.+càrrega cam.

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Verificar a l'obra

4

4,000
______________________________________________________
4,00

01.04

m

4,44

17,76

Demol.claveguera D<=30cm,form.vibrpr.,m.mec.+càrrega cam.

Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del Mig
c/ Raval de Baix
c/ Estret

ud

96,670
107,820
76,540
25,700

96,670
107,820
76,540
25,700
______________________________________________________
306,73
1,11
340,47
Desconnexió d'escomesa existent de sanejament per posterior reco

Treballs de desconnexió d'escomesa existent de sanejament d'aigües residuals per posterior reconnexió a xarxa de nova execució.
50

50,000
______________________________________________________
50,00

01.06

ud

42,50

2.125,00

Desconnexió d'escomesa existent de fontaneria

1

01.07

50,000
______________________________________________________
50,00
12,22
611,00
Tub polietilè PE 100,DN=63mm,PN=10bar,provisional abast. aigua

m

50,000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat aeri, amb grapes a façanes, per
subministrament provisional d'aigua potable. Inclou muntatge i desmuntatge, així com connexions i
desconnexions a escomeses domiciliàries. Totalment en funcionament.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del Mig
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1
1
1

96,670
107,820
76,540
25,700

96,670
107,820
76,540
25,700
______________________________________________________
306,73
11,79
3.616,35
________________

TOTAL CAPITOL 01 DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS ....................................................................

20.438,51

_____________________________________________________________________________________________
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Estat d'elaboració: Original

Treballs de desconnexió d'escomesa existent de fontaneria per posterior reconnexió a xarxa de nova
execució.

Origen: Origen ciutadà

01.05

1
1
1
1
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UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
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CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES

02.01

m3

Excav/càrrega terra p/esplan.,terreny fluix,m.mec.

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics
c/ Raval de Baix, del Mig, de Dalt i
Estret
camí Corrals

1

1.194,24

0,45

-1
1

1.194,24
390,00

0,03
0,10

537,41
-35,83
39,00
______________________________________________________
540,58

02.02

m³

2,91

1.573,09

Excavació de rases

Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
96,670
107,820
76,540
25,700

1,000
1,000
1,000
1,000

1,500
1,500
1,500
1,500

145,005
161,730
114,810
38,550

1
1
1
1

69,510
68,200
78,200
25,250

1,500
1,200
1,000
1,000

1,500
1,500
1,500
1,500

156,398
122,760
117,300
37,875

11
12
22
8

4,500
3,500
2,500
2,500

0,600
0,400
0,400
0,400

1,800
1,500
1,500
1,200

53,460
25,200
33,000
9,600

1
1
1
1

48,780
79,000
77,500
26,800

0,400
0,400
0,400
0,400

0,800
0,800
0,800
0,800

15,610
25,280
24,800
8,576

11
12
22
7

2,000
2,000
2,000
2,000

0,400
0,400
0,400
0,400

0,800
0,800
0,800
0,800

7,040
7,680
14,080
4,480
______________________________________________________
1.123,23

02.03

m3

12,36

13.883,12

Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,sorra reciclat mixt,g<=25cm,p

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra per a llit de protecció
de tubs, abocada manualment.
Execució xarxa sanejament
Colector principal
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Escomeses
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Execució xarxa abastament d'aigua
Colector principal
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Escomeses
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

02.04

m3

1
1
1
1

69,51
68,20
78,20
25,25

1,00
1,00
1,00
1,00

0,15
0,15
0,15
0,15

10,43
10,23
11,73
3,79

11
12
22
8

4,50
3,50
2,50
2,50

0,60
0,40
0,40
0,40

0,15
0,15
0,15
0,15

4,46
2,52
3,30
1,20

1
1
1
1

48,78
79,00
77,50
26,80

0,40
0,40
0,40
0,40

0,15
0,15
0,15
0,15

2,93
4,74
4,65
1,61

11
12
22
7

2,00
2,00
2,00
2,00

0,40
0,40
0,40
0,40

0,15
0,15
0,15
0,15

1,32
1,44
2,64
0,84
______________________________________________________
67,83
26,02
1.764,94
Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibr

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en ton-
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1
1
1
1

Origen: Origen ciutadà

Enderroc i retirada canonada
sanejament i fontaneria existent
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del Mig
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Execució xarxa sanejament
Colector principal
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Escomeses
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Execució xarxa abastament d'aigua
Colector principal
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Escomeses
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
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PREU
IMPORT
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gades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Execució xarxa sanejament
Colector principal
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Escomeses
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Execució xarxa abastament d'aigua
Colector principal
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Escomeses
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1
1
1

69,51
68,20
78,20
25,25

1,00
1,00
1,00
1,00

0,50
0,50
0,50
0,50

34,76
34,10
39,10
12,63

11
12
22
8

4,50
3,50
2,50
2,50

0,60
0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40
0,40

11,88
6,72
8,80
3,20

1
1
1
1

48,78
79,00
77,50
26,80

0,40
0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40
0,40

7,80
12,64
12,40
4,29

11
12
22
7

2,00
2,00
2,00
2,00

0,40
0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40
0,40

3,52
3,84
7,04
2,24
______________________________________________________
204,96

02.05

m2

10,72

2.197,17

Repàs+picon.esplanada,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM
camí Corrals

1

390,00

390,00
______________________________________________________
0,66

TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES.........................................................................................

257,40
________________

19.675,72

Origen: Origen ciutadà

390,00

Estat d'elaboració: Original

_____________________________________________________________________________________________
26 de febrer de 2021

Pàgina

3

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Metadades

PRESSUPOST

Url de validació

Codi Segur de Validació

Núm. Registre entrada: ENTRA 2021/610 - Data Registre: 02/06/2021 10:41:00

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=168

236dcbff80ad49d1927f910e54714199001

PROJECTE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
PREU
IMPORT
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 03 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

03.01

m

Col·lector soterrat, format per tub de PV-400 mm

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 400 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Colector principal
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix

1
1
1

43,000
68,200
58,290

43,000
68,200
58,290
______________________________________________________
169,49

03.02

m

57,02

9.664,32

Col·lector soterrat, format per tub de PV-315 mm

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Colector principal
c/ Raval de Baix
c/ Estret

03.03

1
1

m

34,600
25,250

34,600
25,250
______________________________________________________
59,85
60,85
3.641,87
Col·lector soterrat, format per tub de PV-250 mm

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Inclou part proporcional de massisat HM-200 en tots els trams
1

25,550

25,550

2
2
5
2

3,000
1,500
1,500
1,500

6,000
3,000
7,500
3,000

2
2
5
2

3,000
1,500
1,500
1,500

6,000
3,000
7,500
3,000
______________________________________________________
64,55

03.04

m

32,00

2.065,60

Col·lector soterrat, format per tub de PV-200 mm

Escomeses
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

11
12
22
8

3,500
3,500
2,000
2,000

38,500
42,000
44,000
16,000
______________________________________________________
140,50

03.05

m

28,33

3.980,37

Col·lector soterrat, format per tub de PV-160 mm

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 160 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Inclou part proporcional de massisat HM-200 en tots els trams
Escomeses pluvials
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

03.06

u

11
5
13
2

4,500
3,500
2,500
2,500

49,500
17,500
32,500
5,000
______________________________________________________
104,50
28,33
2.960,49

Connexió-embrancament individual a col·lector general

Connexió - embrancament de xarxa individual d'aigües residuals a col·lector general d'aigües residuals, per la part superior amb accessoris necessaris especials per a tuberia corrugada tipus entroncaments, colzes, juntes elàstiques i altres, per tal de fer a una correcta connexió.
c/ Raval de Dalt
Residuals
Pluvials
c/ Raval del MIg
Residuals
Pluvials

12
12

12,00
12,00

11
5

11,00
5,00

_____________________________________________________________________________________________
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Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
la interior llisa, color teula RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m².
Inclou part proporcional de massisat HM-200 en tots els trams

Origen: Origen ciutadà

Colector principal
c/ Raval de Dalt
Embornals i reixes longitudinals
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Reixes interceptores
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
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c/ Raval de Baix
Residuals
23
23,00
Pluvials
13
13,00
c/ Estret
Residuals
8
8,00
Pluvials
2
2,00
______________________________________________________
86,00
03.07

m

39,31

3.380,66

Canaleta prefabricada de drenatge (reixa interceptora)

Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic (reixa interceptora) de polipropilè, amb reforç lateral
d'acer galvanitzat, de 1000 mm de longitud, 400 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta de foneria
dúctil classe D-400 segons UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

03.08

u

1
1
1
1
1
1

7,570
5,190
5,000
2,830
3,410
1,730

7,570
5,190
5,000
2,830
3,410
1,730
______________________________________________________
25,73
118,24
3.042,32

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 2,0 a 3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat
de gruix 14 cm en els primers 1,0 m, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, resta
de pou amb anells prefabricats de formigó centrifugat i en el últim tram anell cònic de diàmetre 100 cm
a 60 cm, bastimen i tapa de fosa grisa de diàmetre 60 cm i graons d'acer protegits amb polipropilè de
200x200x200 mm.t

03.09

u

1
3
2
1

1,00
3,00
2,00
1,00
______________________________________________________
7,00
552,90
3.870,30

Connexió embornal a col·lector general

Connexió d'embornal a col·lector general d'aigües pluvials, per la part superior amb accessoris necessaris especials per a tuberia corrugada tipus entroncaments, colzes, juntes elàstiques i altres, per
tal de fer a una correcta connexió.
2
2
5
2

2,00
2,00
5,00
2,00
______________________________________________________
11,00

03.10

u

39,31

432,41

Caixa per a embornal - 70x30x85cm

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg

03.11

u

2
2

2,00
2,00
______________________________________________________
4,00
56,47
225,88

Bastiment i reixa per a embornal - 70x30x4cm

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 700x300x40 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg

2
2

2,00
2,00
______________________________________________________
4,00

03.12

m

55,10

220,40

Canaleta prefabricada de recollida d'aigua oculta

Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè, amb estructura oculta i formació de
reixa mab perfileria d'acer inoxidable amb 3 cm d'obertura, de 1000 mm de longitud, totalment instal·lada.
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1

13,620
4,050

13,620
4,050
______________________________________________________
17,67

118,24

TOTAL CAPITOL 03 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT...............................................................................

2.089,30
________________

35.573,92

_____________________________________________________________________________________________
26 de febrer de 2021

Pàgina

5

Estat d'elaboració: Original

c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

Origen: Origen ciutadà

c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
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CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
SUBCAPITOL 04.01 ABASTAMENT D'AIGUA

04.01.01

m

Tub de polietilè PE de 90 mm de diàmetre exterior

Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 8,2 mm
de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclou part proporcional de massisat HM-200 en encreuaments de
carrer i pas sota calçada.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1
1
1

48,780
79,000
77,500
26,800

48,780
79,000
77,500
26,800
______________________________________________________
232,08

04.01.02

m

13,24

3.072,74

Banda contínua de plàstic de senyalitzaió de color segons instal

Banda contínua de plàstic de color, de 20 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1
1
1

48,78
79,00
77,50
26,80

48,78
79,00
77,50
26,80
______________________________________________________
232,08

04.01.03

u

0,29

67,30

Collari de pressa per sortida roscada 3/4" - Canonada DN90

Collari de pressa per sortida roscada de canaoda principal de DN90 per a derivació i connexió d'escomesa individual. Inclou accessoris necessaris especials per a canonada, colzes, juntes i altres,
per tal de fer a una correcta connexió.

04.01.04

u

1
1
1
1

12,00
13,00
22,00
7,00

12,00
13,00
22,00
7,00
______________________________________________________
54,00
36,33
1.961,82

Vàlvula de comporta de DN90

c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

04.01.05

u

1
1
2
2

1,00
1,00
2,00
2,00
______________________________________________________
6,00
162,58
975,48

Pericó de registre de formigó prefabricat 60x60x70cm

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x70 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1
2
2

1,00
1,00
2,00
2,00
______________________________________________________
6,00

04.01.06

u

99,98

599,88

Bastiment i tapa per a pericó de 60x60

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

04.01.07

u

1
1
2
2

1,00
1,00
2,00
2,00
______________________________________________________
6,00
51,35
308,10

Vàvula de ventosa de DN50

Ventosa embridada de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada.
Vàlvula ventosa

2

2,00
______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó
de canalització soterrada

Origen: Origen ciutadà

c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
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2,00
182,92
365,84
04.01.08
u Pericó de registre de formigó prefabricat 40x40x45cm

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Vàlvula ventosa
Vàlvula desaïgüe

2
3

2,00
3,00
______________________________________________________
5,00

04.01.09

u

53,44

267,20

Bastiment i tapa per a pericó de 40x40

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter.
Vàlvula ventosa
Vàlvula desaïgüe

2
3

2,00
3,00
______________________________________________________
5,00

04.01.10

u

27,40

137,00

Escomesa a xarxa municipal d'aigua fins una long. de 2 m.

Escomesa a xarxa municipal d'aigua fins una long. de 2 m, realitzada amb canonada de polietilè de
baixa densitat, de secció nominal de 110 mm, de presió nominal 15 atm.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret
Escomesa hidrant

1
1
1
1
1

12,00
13,00
22,00
7,00

12,00
13,00
22,00
7,00
1,00
______________________________________________________
55,00

04.01.11

u

94,09

5.174,95

Subministrament e instal.lació de conjunt de comptador 3/4"

c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1
1
1

12,000
13,000
22,000
7,000

54,00

166,89

9.012,06
________________

TOTAL SUBCAPITOL 04.01 ABASTAMENT D'AIGUA............

21.942,37

SUBCAPITOL 04.02 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
04.02.01

u

Hidrant soterrat amb pericó de registre DN100

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3" de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior.
1

1,00
______________________________________________________
1,00

368,53

368,53
________________

TOTAL SUBCAPITOL 04.02 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
368,53
TOTAL CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA ........................................................................................

____________
22.310,90
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12,000
13,000
22,000
7,000
______________________________________________________

Origen: Origen ciutadà

Subministrament e instal.lació de conjunt de comptador 3/4", PN 16 de turbina i caixa de fosa per encastar a terra comptador, de la marca Pradinsa o similar equivalent, inclou:
- Comptador
- Accesoris per la seva correcte conexió
- Caixa de fossa.
Totalment muntat, comprovat i posat en servei.
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CAPITOL 05 PAVIMENTACIÓ

05.01

m3

Subbase tot-u nat.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
c/ Raval de Baix, del Mig, de Dalt i
Estret

1

914,24

0,20

182,85
______________________________________________________
182,85

05.02

m3

25,59

4.679,13

Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
c/ Raval de Baix, del Mig, de Dalt i
Estret

1

1.194,24

0,20

238,85
______________________________________________________
238,85

05.03

m2

24,68

5.894,82

Paviment form. HA-30/P/10/I+E,g=15cm,malla electros.

Paviment de voreres a base de formigó HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de gruix, estesa i vibratge manual i mecànic,acabat superficial a definir per la direcció facultativa (lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissella que sigui
necessari pel propi paviment i per a la formació d'escocells, malla electrosoldada de 150x150x6 mm
i la formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols
c/ Raval de Baix, del Mig, de Dalt i
Estret

1

761,78

761,78
______________________________________________________
761,78

05.04

m2

17,89

13.628,24

Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,0 kg/m2

05.05

m2

1

390,00

390,00
______________________________________________________
390,00
1,13
440,70
Reg d'adher. a/emul.bitum.catiònica ECR-0 1kg/m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 0,5 kg/m2
Camí Corrals

1

390,00

390,00
______________________________________________________
390,00

05.06

m2

0,41

159,90

Reg de penet. a/betum asfàltic B-80/100 8kg/m2

Reg de penetració amb betum asfàltic B-80/100, amb dotació 1,1 kg/m2

05.07

m

1

390,00

390,00
______________________________________________________
390,00
3,84
1.497,60
Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec.

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics
70

70,00
______________________________________________________
70,00

05.08

m2

6,77

473,90

Pav adoquí CEM.RELIEV.26x13x8

Paviment d'adoquí de formigó de 26x13x8 cm serie Torino de GLS en color roure, col·locat sobre
capa de morter d'agarre de 3 cm de espessor i sobre solera de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de
espessor; reblert de juntes amb sorra de riu i neta, s/NTE-RSR-17, mida la superfície executada,
i/p.p. de junta de dilatació.
c/ Raval del Mig i de Dalt

1

280,00

280,00
______________________________________________________
280,00

05.09

m

57,39

16.069,20

Rigola ampl.=30cm,peça form.v,60x30cm,g=13cm,col.mort. 1:4

Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 60x30 cm i
13 cm de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Sobre base de formigó HM-200 de 25 cm d'espessor.
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del Mig
c/ Raval de Baix
c/ Estret

05.10

m

1
1

45,00
74,00

45,00
74,00

______________________________________________________
119,00
30,96
3.684,24
Vorada plana form., C5 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa),col.s/base

Vorada recta de peces de formigó, amb secció normalitzada de calçada C5 de 20x10 cm, de classe
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Camí Corrals

Origen: Origen ciutadà

Camí Corrals
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climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-4b. Col·locada com a formació de juntes en voreres d'illa interior i
en carrer amb plataforma única i pas de vianants elevat

c/ Raval de Dalt
c/ Raval del Mig
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1
1
1
1

92,840
148,210
195,850
68,000

92,840
148,210
195,850
68,000
______________________________________________________
504,90

05.11

m2

24,08

12.157,99

Realització de ranurat en superfície de formigó vist

Realització de acanaladures en paviment de formigó vist semifratassat, per obtenir una superfície antilliscant, realitzat en el moment del formigonat. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols
c/ Raval del Mig

1

36,25

36,25
______________________________________________________
36,25

05.12

8,90

322,63

ml Formació d'esglaonat amb formigó en massa

Realització d'esglaonat amb formigó armat amb formació de petjada i contrapetjada. Col·locació de
berenjenos i trencajunts amb acabat respatllat antilliscant. Tot inclòs completament acabat. Segons
plànols
c/ Estret

1

3,61

3,61
______________________________________________________
3,61
103,40
373,27
________________

TOTAL CAPITOL 05 PAVIMENTACIÓ ......................................................................................................

59.381,62

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original
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PROJECTE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
PREU
IMPORT
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 06 MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ

06.01

u

Barana d'acer negre amb esmalt

Barana d'acer negre formada per barrots formats amb tubulars de 12 mm soldats cada 10 cm a pletina superior i inferior, segons geometria descrita en documentació gràfica corresponent. Fixada mecànicament a paviment resistent. Totalmet muntada
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1

4,50

4,50
______________________________________________________
4,50

06.02

u

88,85

399,83

Passamà d'acer negre amb esmalt

Passamà d'acer negre format per perfil d'acer conformat fixat mecànicament a façana amb pletina
amb 4 tacos raidon de diàmetre 8 mm, segons geometria descrita en documentació gràfica corresponent. Totalmet muntada
c/ Raval de Dalt
c/ Raval del MIg
c/ Raval de Baix
c/ Estret

1

14,11

1

8,07

14,11
8,07
______________________________________________________
22,18
33,85
750,79
________________

TOTAL CAPITOL 06 MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ ........................................................................

1.150,62

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original

_____________________________________________________________________________________________
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PROJECTE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
PREU
IMPORT
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 07 GESTIÓ DE RESIDUS

07.01

PA

Import del cost de la Gestió de Residus

Import del cost de la Gestió de Residus, incloent des del transport a la deposició en abocador autoritzat, segons document especific inclós en aquest projecte. Veure Annex 4.5 de la memòria
________________________________________________
1,00

7.794,75

TOTAL CAPITOL 07 GESTIÓ DE RESIDUS .............................................................................................

7.794,75
________________

7.794,75

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original
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PROJECTE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
PREU
IMPORT
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 08 VARIS

08.01

PA

Partida alçada a justificar, de connexions i imprevistos a serve

Partida alçada a justificar, de connexions i imprevistos als serveis generals.
1

1,000
______________________________________________________
1,00

08.02

PA

1.606,47

1.606,47

Partida en concepte de Seguretat i Salut corresp al 1,3% apro

Partida en concepte de Seguretat i Salut corresponent al 1,3% del PEM aproximadament
1

1,00
______________________________________________________
1,00

08.03

PA

1.980,50

1.980,50

Partida en concepte de Control de qualitat

Partida en concepte de Control de Qualitat corresponent
1

08.04

1,00
______________________________________________________
1,00
750,00
750,00
Formigonat de xarxes d'instal·lacions per creuament de vials

m

Formigonat de xarxes d'instal·lacions per creuament de vialse fibra, embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I.
Verificar a l'obra

5

3,000

0,800

0,500

6,000
______________________________________________________
6,00

18,79

TOTAL CAPITOL 08 VARIS ......................................................................................................................

4.449,71
____________
170.775,75

Origen: Origen ciutadà
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PROJECTE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS
CAPITOL
RESUM
EUROS
%
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
1
DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS ..................................................................................................................................
20.438,51 11,97
2
MOVIMENT DE TERRES ......................................................................................................................................................
19.675,72 11,52
3
INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT .............................................................................................................................................
35.573,92 20,83
4
INSTAL·LACIÓ D'AIGUA .......................................................................................................................................................
22.310,90 13,06
5
PAVIMENTACIÓ ....................................................................................................................................................................
59.381,62 34,77
6
MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ.......................................................................................................................................
1.150,62
0,67
7
GESTIÓ DE RESIDUS ..........................................................................................................................................................
7.794,75
4,56
8
VARIS ....................................................................................................................................................................................
4.449,71
2,61

_________________
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00 % Despeses Generals .........................
22.200,85
6,00 % Benefici industrial .............................
10.246,55

170.775,75

_______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.

32.447,40

21,00 % I.V.A...................................................................................

42.676,86
______________________

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

245.900,01
______________________

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

245.900,01

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS EUROS amb UN CÈNTIMS
Preixens, a 26 de febrer de 2021.
La dirección facultativa

Origen: Origen ciutadà

El promotor

Estat d'elaboració: Original
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Dades de l'obra
1.1.
Tipus d'obra:
REURBANITZACIÓ DELS CARRER RAVALS DEL NUCLI DE PREIXENS.
Emplaçament:

Àmbit c/ Raval de Dalta, c/ Raval de Baix, c/ Raval del
Mig, c/ Estret i Camí Corrals de Preixens (Lleida).

Àmbit d’actuació:

1.645,26 m2

Promotor:

AJUNTAMENT DE PREIXENS

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:

PABLO CULLERÉ VAREA, arquitecte

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i PABLO CULLERÉ VAREA, arquitecte
Salut:
Dades tècniques de l'emplaçament

Origen: Origen ciutadà

1.2.
Topografia:
315 m sobre nivell del mar
Característiques del terreny:
La resistència i la cohesió del terreny és bona.

Estat d'elaboració: Original

1.3.
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
L’entorn es troba totalment edificat per habitatges unifamiliars.
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Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
-

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

-

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

-

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

-

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i

EBSS
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Estat d'elaboració: Original

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que
tinguin la consideració de contractistes.

Origen: Origen ciutadà

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
-

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

-

La recollida dels materials perillosos utilitzats

-

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

-

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar
a les diferents feines o fases del treball

-

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

-

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
l'obra o prop de l'obra
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:

-

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

-

Combatre els riscos a l'origen

-

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

-

Tenir en compte l'evolució de la tècnica

-

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

-

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el
treball

-

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual

-

Donar les degudes instruccions als treballadors
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
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S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball
que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)

-

Riscos derivats del funcionament de grues

-

Caiguda de la càrrega transportada

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

Treballs previs
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de materials

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Estat d'elaboració: Original

Mitjans i maquinaria
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

Origen: Origen ciutadà

-
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-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases

-

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

-

Ram de paleta
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

-

Revestiments i acabats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

EBSS
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Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.6. Instal·lacions
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobre-esforços per postures incorrectes

-

Caigudes de pals i antenes

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD
1627/1997)
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del
lloc de treball

-

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de
treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
5.1. Mesures de protecció col·lectiva
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra
-

Senyalització de les zones de perill

-

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com
en relació amb els vials exteriors

-

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
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-

Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants

-

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

-

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

-

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

-

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)

-

Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases

-

Utilització de paviments antilliscants.

-

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

-

Col·locació de xarxes en forats horitzontals

-

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

-

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades

-

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

-

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

Utilització de calçat de seguretat

-

Utilització de casc homologat

-

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria

-

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

-

Utilització de mandils

-

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

5.3. Mesures de protecció a tercers
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones
alienes a l'obra puguin entrar
-

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els
vials exteriors

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega

-

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
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Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el
ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. Normativa aplicable
Veure Annex

Origen: Origen ciutadà
Estat d'elaboració: Original
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Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició
de la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE:
31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 .
30 abril (BOE 01/05/98)

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD
337/2010
23/3/2010)

Origen: Origen ciutadà

(BOE

Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)
RD 2177/2004, de 12 de
novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997.
(BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/97)

14

Estat d'elaboració: Original

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

abril

En el capítol 1 exclou les
obres de construcció, però el
RD 1627/1997 l'esmenta en
quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns
capítols de la “Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el
LEY 32/2006
(BOE 19/10/06)
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RD 487/1997, de 14 DEabril
(BOE 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN

R.D. 488/97.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

12

mayo

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS
CON
LA
EXPOSICIÓN
A
AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997.
(BOE: 24/05/97)

12

mayo

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D.
773/1997.30
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE:
07/08/97)
transposició de la directiva
89/655/CEE
modifica i deroga alguns
capítols de la “ordenanza de
seguridad e higiene en el
trabajo”
(O. 09/03/1971)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre
(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001 . 8
(BOE: 21/06/01)

14

abril

Origen: Origen ciutadà

mayo

Estat d'elaboració: Original

junio

R.D 988/1998
(BOE: 03/06/98)
O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10
diciembre de 1953 (BOE:
22/12/53)
O.
23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A
105 derogats per O de 20
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NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 7
enero
(BOE: 15/01/87)

1987

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE:
16
I
17/03/71)
correcció d'errades (BOE:
06/04/71)
modificació:
(BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY
31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 I RD

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

Estat d'elaboració: Original

O. de 31 octubre
(BOE: 07/11/84)

Origen: Origen ciutadà

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

PANTALLAS PARA SOLDADORES
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R. de 14 de diciembre de
1974 (BOE: 30/12/74): N.R.
MT 1
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75
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07/07/88) i la modificació: O.
de 16 de abril de 1990 (BOE:
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R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5
modificació: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75

Origen: Origen ciutadà

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

Pablo Culleré Varea
Arquitecte col·legiat nº 4.436 COAA
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