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1. ANTECEDENTS  

 

Les Borges Blanques, capital de comarca de Les Garrigues, situada a uns 20 minuts de Lleida, 

la capital de la província. El municipi està comunicat per l’Autopista AP-2, i per la N-240, 

ambdues direcció nord cap a Lleida, i sud en direcció Tarragona. 

 

El PAU-09, objecte d’urbanització d’aquest projecte, és troba situat a la part sud de Les Borges 

Blanques, concretament, a la cruïlla amb el carrer de Prat de la Riba.  

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L’objecte del present projecte constructiu és la definició de les obres d’urbanització del 

perllongament del vial existent, Carrer Via Aurèlia, en la confluència amb el carrer de Prat de 

la Riba. En la delimitació del PAU-09, a la població de Les Borges Blanques, amb alguns 

serveis existents, i sense paviment.  

 

I a aquestes finalitats s’hi afegeix ara: 

 

- Ajustament de la vialitat pel que fa a traçat de carrers i superfície. 

- Actualitzar els dissenys de les companyies subministradores als nous paràmetres. 

- Actualitzar els requeriments tècnics de les instal·lacions i materials a les noves 

normatives. 

 

Concretament les obres que es descriuen són: 

 

 Demolicions de paviment i estructures existents. 

 Noves alineacions de vial 

 Explanació, moviment de terres i pavimentació dels carrers. 

 Xarxes de serveis relatives al sanejament, abastament d’aigua; electricitat; enllumenat 

públic i xarxa de telecomunicacions. 

 Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves 

determinacions. 

 Afectacions a finques de fora de l’àmbit  

 Senyalització. 

 

El present projecte es realitza amb la finalitat de concretar totes les dades necessàries que 

permetin, després de la reglamentària tramitació administrativa del projecte, l’execució de les 

obres d’urbanització del sector esmentat. 

 

3. INFORMACIÓ DEL TERRENY 

 

L’extensió total del sòl del PAU-09 és de 3.702 m2, comprès dins el Projecte d’Urbanització 

és de 750 m2 de superfície i està situat al sud del nucli urbà de Les Borges Blanques.  

 

El vial principal objecte d’urbanització, el carrer Via Aurèlia, acabarà de perllongar la 

urbanització del mateix en la cruïlla amb el carrer de Prat de la Riba.  

 

L’àmbit objecte d’urbanització presenta una topografia plana, sense alteracions. 

 

4. SITUACIÓ ACTUAL 

 

Són d’àmbit del Projecte d’Urbanització  els següents vials: 

 

- Carrer Via Aurèlia: és l’únic carrer a urbanitzar, en la zona a urbanitzar si pot 

accedir per el mateix vial o bé per el carrer de Prat de la Riba, no disposa  

d’edificacions a costat i costat. S’urbanitzarà una longitud de prop de 50 metres per 

una amplada 15 m, a més de la confluència del xamfrà. 

 

Actualment el PAU-09 és troba delimitat perímetralment en part per una tanca metàl·lica, una 

edificació (magatzem a enderrocar). 

 

Pel que fa als serveis  hi ha  una conducció de regadiu, també disposa d’aigua potable, així com 

d’un tramat de línia telefònica en algunes edificacions.  
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Aquesta unitat d’actuació PAU-09, en la urbanització del carrer Via Aurèlia, és proveirà de 

sanejament, d’abastament d’aigua potable, enllumenat públic, reg per arbrat, així com de 

canalització de telecomunicacions.  

 

Els serveis afectats és troben en el document 2 Plànols, d’aquest projecte. 

 

 

5. CONDICIONANTS DE PROJECTE 

 

Les condicionants són les següents: 

 

 Pla General d’Ordenació Urbana del municipi 

 

 PAU-09. 

 

 El tipus de terreny resultant de l’estudi topogràfic. 

 

 Façanes i edificacions existents. 

 

 Les cotes actuals en els diferents punts de connexió amb les infraestructures existents. 

 

 La recollida de les aigües pluvials del propi sector i de les conques externes a ell, i la 

correcta evacuació al punt de connexió. 

 

 El traçat de les xarxes de serveis està condicionat per les indicacions de les 

Companyies concessionàries o subministradores. 

 

 En referència a la qualitat i tipus de materials es segueix en tot moment les indicacions 

dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Les Borges Blanques.  

 

6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

En aquest punt es descriu detalladament els criteris de disseny aplicat per a cada element de la 

urbanització. 

 

6.1. ALINEACIÓ, VIALITAT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

 

L’alineació dels vials es la definida en la geometria horitzontal dels plànols de planta del carrer. 

En tot moment ha estat condicionada per les edificacions existents. 

L’inici de la urbanització ja ve definida per el xamfrà de 8 m existent en la vorera del carrer de 

Prat de la Riba. Aquest xamfrà segueix la simetria de l’existent en l’altre costat de carrer 

segons les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Les Borges 

Blanques. 

 

A continuació s’adjunta una taula resum de les principals característiques dels eixos de 

pavimentació. 

 

 

 

EIX PKINICI PKFINAL 

LONGITUD 

(m) 

PENDENT 

MIG (%) 

Carrer 

 Via Aurèlia 
0,00 49,00 49,00 < 2,00 

 

 

La calçada del carrer disposarà d’una secció tipus, de calçada única, a un mateix nivell. Es 

dóna un bombeig variable del  2% cap a l’eix del carrer. 

La secció adoptada consta d’una alineació d’un paviment de formigó amb panot de morter de 

20x20 cm, així com una vorada tipus T-3. 
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6.2. SECCIONS DE FERM 

 

Per a la determinació de la secció general a utilitzar s’ha considerat la instrucció “Seccions 

estructurals de ferms a nous sectors urbans” de d’institut Català del Sòl, 

 

Per als vials a executar, la secció de paviment escollida és la que resulta la següent secció: 

 

- Paviment de Formigó HM-30  (20 cm) 

- Base tot-ú artificial (20 cm) 

 

 

6.3. EXPLANACIÓ I  PAVIMENTACIÓ 

 

Per al desenvolupament de les obres es procedirà primerament a la demolició de l’edificació 

existent i desmuntatge de la tanca perímetral. A continuació es formarà l’esplanada en els llocs 

necessaris. Cal remarcar que la rasant del paviment segueix el nivell del terreny existent. 

 

Els nous paviments s’han projectat d’acord amb el catàleg de seccions estructurals per a 

paviments urbans en sectors de nova construcció, tenint en compte la reglamentació del MOPT 

i de l’INCASOL. 

 

 

6.4. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 

 

La xarxa projectada s'ha dut a terme atenent a quatre criteris principals: 

 

- La magnitud de la demanda, tant pel que fa referència a les parcel·les de caràcter residencial. 

 

- Evitar que les operacions de reparació en algun punt de la xarxa afectin un nombre important 

de parcel·les. 

 

- Preveure el dimensionat i pressió d'2 atm de subministrament per a les boques d'incendi a un 

cabal de 1000 l/min. 

 

- Seguir les directrius donades pels tècnics del servei d’aigües municipal. 

 

S'ha definit una xarxa de distribució mitjançant canonada de polietilè d’alta densitat PE 100, de 

diàmetres 63, 125 connectada en malla amb la xarxa existent. 

 

La disposició de vàlvules de seccionament en els diversos nusos, segons es grafia en els plànols 

generals de planta, garanteix l'aïllament individual de les diferents canonades de distribució 

pels carrers, assegurant-ne l'abastament de la resta a través de la xarxa.  

 

S'ha disposat de hidrants contra-incendis.   

 

 

6.5. XARXA DE SANEJAMENT  

 

La xarxa projectada és unitària d’aigües pluvials i residuals barrejades. La part del vial 

principal,  uns 60 m de canonada de PVC 400 mm a connectar a la xarxa existent.  

 

S’han contemplat uns 5 pous de registre per facilitar operacions de neteja i seran de diàmetre 

1000 mm.  

 

Al moment de col·locar els pous a la cota de la rasant del carrer es tindran en compte els 

aspectes següents: 

 

-Per disminuir la cota es tallarà la part de sota del con, mai la part superior. 

 

Cal destacar que de la possible tipologia de pous, se’n distingeixen dos tipus, anomenats: 

 

Tipus A, pou sense salt hidràulic  

Tipus B, pou amb salt hidràulic  
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Com a elements de captació de les aigües superficials, es preveu la col·locació d’embornals i 

reixes interceptores al llarg dels vials.  

 

Es col·loquen embornals de 30 cm d’amplada total.  La interdistància exacta entre embornals 

depèn de la pendent del vial i de l’àrea d’aportació assignada en cada cas, essent variable per 

cada vial.  

 

6.6. XARXA D’ENLLUMENAT  

 

La xarxa d’enllumenat públic s’ha dissenyat segons la secció tipus tenint en compte que, el 

factor d’uniformitat sigui superior a 0,4. I el nivell d’il·luminació mig estigui entre 7,5 i 12 lux 

d’acord amb el Pla Director del Municipi. 

 

Es preveu la connexió a la línia existent. Segons indicacions municipals la xarxa es connectarà 

en les faroles existents..  

 

S’han realitzat els càlculs elèctrics, per tal de dimensionar les seccions del cablejat de la línia.  

 

Aquests càlculs s’han realitzat mitjançant un programa informàtic, en el que la caiguda de 

tensió a final de línia té més relleu que la densitat de corrent, sempre tenint en compte el 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. El programa calcula les seccions dels conductors 

necessàries en funció de la potència a transportar i tenint en compte la caiguda de tensió en 

cada tram de la instal·lació i en aquesta en general. 

 

Per la il·luminació de l’àmbit de projecte, és realitza amb una columna de 7 metres d’alçada i 
una lluminària igual a l’existent (47W 3000K) LED. 
 

Lluminària: 

Llumuminària igual a l’existent (47W;3000K) LED. 
 

Suports: 

Columna de 7 m d’alçada. 

 

Amb aquest elements s’aconsegueixen dur a terme tres combinacions, en funció de la zona a 

il·luminar. Cal destacar els següents: 

 

Tots els quadres disposaran d’un circuit de presa de terra consistent en una placa d’acer 

galvanitzat de 1x0,5x0,03 m soterrada i connectada amb cable de 35 mm2 de secció. 

 

Seguint la norma ITC-BT-07 del REBT, es col·locaran fusibles de calibre adequat per a la 

protecció de les derivacions en l’arranca de les mateixes, sempre que existeixi una reducció de 

la intensitat de corrent admissible en aquestes, ja sigui per canvi de tipus de conductor, 

reducció de secció o diferents condicions d’instal·lació, i sempre que no existeixi protecció 

anterior que, per les seves característiques, serveixi per la protecció de la derivació. Només és 

permès que la protecció es confiï als fusibles instal·lats al final de la derivació, quan aquesta 

sigui de longitud curta, per facilitar la seva instal·lació i revisió. 

 

Els dispositius de comandament i protecció de la instal·lació, com són els interruptors 

automàtics i diferencials, es situaran en un armari de doble aïllament especial. 

 

Els conductors, en tots els casos, s’entuben en un conducte de PE de diàmetre   90 mm de doble 

capa, corrugat exterior i llis interior. 

En els traspassos de carrers, es col·locaran dos conductes de 90 mm (un de reserva), delimitats 

per dos pericons de registre a ambdós costats de la calçada, i recoberts amb formigó de fck = 

15 N/mm2. En aquest cas també seran de polietilè de doble capa, corrugada exterior i llisa 

interior. 

Els conductors elèctrics emprats seran de coure aïllat 0,6/1 kV de tensió d’aïllament segons 

norma UNE 21029. També seran armats RVFV. 

 

La secció mínima dels conductors soterrats és de 6 mm2. En el càlcul de les seccions s’ha tingut 

en compte les intensitats màximes admeses per la norma UNE 21029 i el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

Tots els cables han de ser tetrapolars. 



 
 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques                                              Document núm. 1. Memòria i Annexos. Memòria                                                                                                                                           Pàg.6

 

Per les preses de terra s’emprarà un cable de coure nu de 35 mm2 de secció per a la línia 

principal de terres. La instal·lació dels conductors es projecta soterrada, en rasa situada per les 

voreres dels vials. 

Les columnes portaran un tractament anticorrosiu fins a la portella. 

 

6.7. XARXA ELÈCTRICA 

 

Baixa Tensió: 

 

S’ha dissenyat una xarxa elèctrica per tal de modernitzar la urbanització. Es contempla un 

assessorament de la companyia per donar servei a les parcel·les resultants del PAU-09.  

 

S’adjunta com Annex 4 – ENDESA, el document de la valoració rebuda per aquest treballs. 

 

Mitja-Alta Tensió: 

 

Al sector no hi ha cap línea de Mitja/Alta tensió. 

 

 

6.8. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

 

Es dissenya una infraestructura de conductes soterrada, que garanteix el subministrament del 

servei. Aquesta connexió tindrà lloc al pericó indicat per la companyia  

 

El traçat escollit dins el sector, respon a la necessitat de connectar a totes les parcel·les a aquest 

servei intentant que els recorreguts siguin els mínims possibles. 

 

Es preveu que aquest servei transcorri soterrat en rasa al llarg de tots els carrers del sector.  

 

El prisma de la companyia Telefònica acaba amb unes arquetes tipus M, des d’on surten les  

escomeses de cadascuna de les parcel·les privades. Es farà amb una arqueta tipus M i 1c Ø 63 

mm. 

 

En referència als pericons, se’n preveuen tres tipus; tipus D (per traspassos i canvis de 

direcció), tipus H (l’escomesa comunitària dels edificis plurifamiliars)  i tipus M (pel 

subministrament privat dels habitatges unifamiliars). 

 

6.9. SERVEIS EXISTENTS 

 

S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres, l'existència de serveis. El 

contractista sol·licitarà a les diferents companyies de serveis, els plànols de situació, localitzant 

la seva ubicació "in situ", evitant qualsevol desperfecte en els mateixos i  responsabilitzant-se 

d’aquests si es produïssin. 

 

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat de treballar en aquestes zones amb serveis. 

Igualment s'ha considerat en els preus unitaris, la part proporcional de les cales que s'hagin 

d'executar per qualsevol motiu. 

 

En el projecte s'han definit en plànols i en forma d'annex, la situació dels serveis, que han de 

ser contrastats en obra. 

 

En el document núm. 2 (plànols), es troba la documentació facilitada per les diferents 

companyies de serveis. 

 

El contractista també haurà de demanar, com a pas previ a l'inici dels treballs, els corresponents 

permisos als organismes o entitats afectades per les obres, hi haurà d'acomplir les directrius i 

condicions que aquestes marquin, coordinant el seu pla de treball per optimitzar el temps. 

 

Els serveis hauran de ser creats, modificats o substituïts d’acord amb la normativa de cada 

companyia. 
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S’entén com a inclòs en obra civil a càrrec del contractista, el subministrament dels elements 

necessaris per a la instal·lació dels serveis per part de les companyies (subministrament 

elèctric, elements de seguretat i higiene, màquines d’eixut de nivell freàtic, etc.). 

 

Les distàncies de seguretat en paral·lelismes i encreuaments amb altres serveis està 

reglamentada per les instruccions MIBT i figuren com a informació en l'annex de serveis 

afectats. 

 

DESPLAÇAMENT SÈQUIA SUPERIOR. 

El projecte contempla el desplaçament de la sèquia superior, reposant els recs existents i 

preveient una servitud de pas al costat de la canonada duran tot el seu traçat. Veure plànol 

corresponent. 

 

6.10. MATERIALS I SENYALITZACIÓ D’OBRA 

 

Els materials utilitzats per a l'execució de les obres estaran d'acord amb el plec de condicions, 

seran de primera qualitat i s’adequaran a les indicacions municipals. 

 

No s'utilitzarà cap material sense autorització de la Direcció d'Obra. Aquesta podrà exigir la 

realització dels assaigs que cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials i 

l'execució de les obres que seran a càrrec del contractista segons els assaigs que es descriuen en 

el pressupost. 

 

La senyalització de les obres serà d'acord amb les indicacions donades per la Direcció d'Obra. 

No obstant, el contractista prendrà les mesures necessàries per tal d'evitar accidents durant les 

obres, senyalitzant-se tant de dia com de nit al seu càrrec. La conservació i manteniment de la 

senyalització serà també a càrrec del contractista. 

 

 

 

 

7. CONDICIONANTS D’EXECUCIÓ 

 

En l’execució de les Obres caldrà tenir en compte que s’ha de continuar donant servei 

d’energia elèctrica, d’abastament i evacuació d’aigües, i connexió telefònica, als abonats 

afectats, ja siguin els propis dels vials a urbanitzar, com els afectats més enllà de l’àmbit del 

projecte. 

 

De la mateixa manera cal facilitar la circulació de persones i vehicles mentre durin les Obres. 

 

Per aquesta raó i amb la finalitat de facilitar els treballs, es proposa la següent forma 

d’execució: 

 

1. Inspecció inicial dels elements a enderrocar i desmuntar, i la verificació que no hi ha d’altres 

elements secundaris d’aquests. 

 

2. Realitzar  l’esbroçada i neteja del terreny, el replanteig i l’explanació, permetent així la 

circulació de vehicles en les zones de noves obertures dels vials. 

  

3. Procedir a la urbanització del carrer.  

 

Totes aquestes operacions de manteniment de serveis, pas i accessibilitat, estan valorades als 

preus unitaris aplicats en la redacció del pressupost, no podent reclamar el Contractista cap 

abonament addicional per aquests conceptes. 

 

 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

 

El termini d’execució de les obres objecte del present projecte s’estima en un total de TRES 

MESOS; a partir de la data de la signatura de l’Acta de Replanteig. 

 

L’execució de les diferents unitats d’obra s’adaptarà al disposat en el Plec de Condicions. 
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El procés de execució seguirà de forma general el següent esquema: 

 

1. Desplaçament de serveis afectats, enderrocs i desmuntatges. 

2. Construcció d’estructures i clavegueram. 

3. Instal·lacions de serveis 

4. Subbase granular i tot-u artificial 

5. Vorades i pavimentació de vials. 

6. Pavimentació dels vials amb capes de trànsit 

7. Senyalització 

8. Acabats 

 

Es realitzarà un desplaçament de tots els serveis que ens afecten alhora d’executar les noves 

alineacions de vials i sobretot alhora d’instal·lar els nous serveis en l’espai destinat en la 

vorera. Aquesta feina prèvia al inici de les obres és imprescindible per realitzar les obres d’una 

forma ordenada i correcta. Mentre dura aquesta activitat hi ha altres fases de les obres que es 

poden realitzar simultàniament. Aquestes son la construcció de les estructures que ens 

permeten alinear el vial a les noves determinacions del PAU-09. El sanejament també és pot 

iniciar simultàniament al desplaçament dels serveis afectats. 

 

Iniciarem les instal·lacions dels nous serveis una vegada tinguem el traçat lliure d’obstacles. 

A mesura anem realitzant la instal·lació dels serveis a les voreres podrem anar pavimentant-les.  

Seguidament podrem realitzar les bases del paviment i la pavimentació de les calçades. 

 

El termini de garantia de les obres incloses en el present projecte serà de DOTZE (12) MESOS, 

comptats a partir de l'endemà de la Recepció de les esmentades obres, en qualsevol cas 

persistirà la responsabilitat desenal de l’adjudicatari de les obres. 

 

 

 

 

 

9. CRITERIS ECONÒMICS 

 

9.1. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

El plec de prescripcions tècniques particulars inclòs en el document núm. 3 del present 

projecte, es divideix en quatre capítols. En el primer, es defineix la descripció de les obres del 

projecte.  Així mateix, en el segon apareixen les condicions que han de reunir els materials, 

dispositius i instal·lacions que s’han d’emprar, així com les característiques de cada un 

d’aquests, seguint en cada cas les normes i instruccions oficials vigents per a cada un. En el 

capítol tercer es defineixen les característiques de cada unitat d'obra. 

 

En el capítol quart, s'especifica l'amidament, valoració i abonament de les obres de les partides 

i unitats. 

 

 

9.2. PREUS 

 

L'estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla en el document 

annex 3, en l’apartat de justificació de preus. En aquest estudi s'han diferenciat els següents 

conceptes: 

 

a) Mà d'obra 

 

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d'obra, els preus reals a la 

zona, i hem estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats 

segons els conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d'obra se li ha aplicat un 1% 

de despeses auxiliars.  D'aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de 

treball i hora per a cada una de les categories d'operaris. 
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b) Maquinària 

 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l'obra, se'n determina el cost horari 

a partir del preu d'adquisició tot deduint d'aquest la repercussió de l'amortització de la màquina, 

així com les despeses de conservació i assegurances.  En cada cas han estat calculades les 

despeses horàries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic.   

 

Per últim hem tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que 

serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades hem obtingut les despeses 

horàries de cada una de les màquines. 

 

c) Preu dels materials a peu d'obra 

 

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d'adquisició en magatzem i incrementant-lo amb 

els imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la 

manipulació dels materials. A més a més s'inclou en aquest preu els costos derivats de l'obligat 

control de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instal·lat. 

 

Finalment hem arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats 

d'amidaments, tenint en compte, d'una banda el rendiment de cada màquina i del personal 

necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a 

l'execució de cada unitat d'obra. Amb tots aquests conceptes ha estat obtingut el cost directe.  

 

La suma d'aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari 

descompost total de cada unitat d'obra, el detall del qual es traslladarà als corresponents 

quadres de preus núm. 1 i 2. 

 

9.3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

  

En el capítol "Pressupost", el qual constitueix el Document núm. 4 del Projecte, figuren les 

cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets d'acord amb les prescripcions que 

sobre el tema s'inclouen al plec. A aquests amidaments se'ls aplica els preus continguts als 

corresponents quadres núm. 1 i núm. 2 per a l'obtenció dels pressuposts parcials i totals. 

 

9.4. QUALIFICACIÓ DE L'OBRA 

 

Les obres a què es refereix el present projecte compleixen el que s'especifica a l'Article 58 del 

Reglament General de Contractació de l'Estat, ja que comprèn una obra completa per ser 

susceptible de ser lliurada a l'ús general o al servei públic corresponent. 

 

 

9.5. RÈGIM D'APORTACIONS 

 

S'establirà al plec de condicions económico-administratives que serveix per a la contractació de 

les obres. 

 

 

10. SEGURETAT I SALUT 

               

El projecte incorpora a l’annex 2 l’estudi bàsic de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi 

l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi bàsic  

s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització 

de les obres, amb caràcter general i particular. 

 

Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix durant, la construcció d’aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de risc d’accidents i malalties professionals així com els 

derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 

instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 

 

Donar les directrius bàsiques a l’empresa constructora per a portar a bon fi les seves 

obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu desenvolupament, 

sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 
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d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció. 

 

S’ha previst un partida en concepte de Seguretat i Salut valorada en el Pressupost d’Execució 

Material per import de 2.021,02 € (PEM). 

 

 

11. BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

 

En la redacció del present projecte també s’ha tingut en compte el compliment de la Llei 

20/1991 de 25 de novembre (DOGC núm. 1526 de 4-12-1991), de promoció de l’accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques. 

 

Estan sotmeses a aquesta Llei totes les actuacions en matèria d’urbanisme, edificació, transport 

i comunicació que siguin realitzades a Catalunya per qualsevol entitat pública o privada, així 

com persones individuals. 

 

Els errors d’aquesta Llei són corregits al DOGC núm 1527 de 09-12-1991. 

 

La Llei 20/1991 de 25 de novembre, també es modificada pel Decret Legislatiu 6/1994 de 13 

de juliol (DOGC núm. 1926 de 27-07-1994). 

 

També és de compliment el Decret 135/1995 de 24 de març (DOGC núm. 2043 de 28-04-

1995), de promoció de l’accessibilitat  i supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació 

del Codi d’accessibilitat. 

El que es disposa en aquest Reglament és d’aplicació a les actuacions que es realitzin a 

Catalunya en matèria d’urbanisme, edificació, transport i comunicació, Així mateix tracta sobre 

les accions per fomentar l’accessibilitat d’aquestes persones i suprimir les barreres, mesures de 

control i règim sancionador. 

 

Es corregeixen els errors d’aquest Decret, en el DOGC núm. 2152 de 10-01-1996. 

Queda derogat el capítol 6 del present Decret mitjançant el Decret 204/1999, de 24 de març  

(DOGC núm. 2944 de 03-06-1999) i la seva corresponent correcció d’errors (DOGC núm. 

3048 de 03-01-2000). 

 

A nivell estatal es d’obligat compliment la Llei 51/2003 de 2 de desembre (BOE núm. 289 de 

03-12-2003), d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les 

persones amb discapacitat. Entre altres àmbits, és aplicable a espais públics urbanitzats, 

infraestructures i edificació. 

 

12. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 

 

L’equip redactor del present projecte, és el corresponent als serveis tècnics de l’empresa 

TEMAX ENGINYERIA, S.L. 

 

13. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

MEMÒRIA 

 

1. ANTECEDENTS 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

3. INFORMACIÓ DEL TERRENY 

4. SITUACIÓ ACTUAL 

5. CONDICIONANTS DE PROJECTE 

6. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

6.1. ALINEACIÓ, RASANTS I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

6.2. SECCIONS DE FERM 

6.3. EXPLANACIÓ I PAVIMENTACIÓ 

6.4. XARXA D’ABASTAMENT D'AIGUA 

6.5. XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE 

6.6. XARXA D’ENLLUMENAT 
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6.7. XARXA ELÈCTRICA 

6.8. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

6.9. SERVEIS EXISTENTS 

6.10. MATERIALS I SENYALITZACIÓ 

7. CONDICIONANTS D’EXECUCIÓ 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

9. CRITERIS ECONÒMICS 

 9.1. REVISIÓ DE PREUS 

 9.2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 9.3. PREUS 

 9.4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 9.5. QUALIFICACIÓ DE L’OBRA 

 9.6. RÈGIM D’APORTACIONS 

10. SEGURETAT I SALUT 

11. BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

12. EQUIP REDACTOR DEL PROJECTE 

13. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

15. EXPROPIACIONS, SERVITUDS D’AQÜEDUCTE I OCUPACIÓNS TEMPORALS 

16. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

17. PRESSUPOST 

 

ANNEXES 

 

ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRAFIC 

ANNEX 2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX 3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX 4. ENDESA 

 

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 

  

DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE CONDICIONS 

 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 

CAPÍTOL II.  CONDICIONS QUE HAN D’ACOMPLIR ELS MATERIALS I EQUIPS 

CAPÍTOL III.  EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 

CAPÍTOL IV.  AMIDAMENTS, VALORACIÓ I ABONAMENT 

 

DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST 

 

AMIDAMENTS 

QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

PRESSUPOST PARCIAL 

PRESSUPOST GENERAL 

 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

En compliment del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, es proposa a continuació la classificació que ha de ser exigida als contractistes per 

presentar-se a la licitació del projecte d’aquestes obres, segons el Real Decret 1098/2001, de 12 

d’octubre, publicat en el BOE 257, de 26-10-01, i corregit posteriorment en el BOE 303, de 19-

12-01 i en el BOE 34, de 08-02-02. 

 

 

Per dur a terme les obres definides en el present projecte, es precisa: 

 

Grup A,   Subgrup  2, ......................................categoria D 

Grup E,   Subgrup  7, ......................................categoria D 

Grup I,    Subgrup  9, ......................................categoria D 

Grup G,  Subgrup  6, ......................................categoria D 
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16.  PRESSUPOST PER AL CONNEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

 
En el pressupost del projecte s’ha inclòs les següents partides referents a les diverses 

companyies de serveis: 

 

ENDESA: 

En el pressupost s’ha contemplat un pressupost a pagar a ENDESA relacionat a unes feines de 

adequació de les instal·lacions existents que ha de fer de forma obligatòria la companyia 

distribuïdora. Aquest import puja a la quantitat de  48.218,00 €. ( s/iva ) contemplat a projecte. 

Aquest pressupost respon únicament a l’extensió de la xarxa existent en l’àmbit del projecte a 

urbanitzar, i sense contemplar futures ampliacions. 

DESPLAÇAMENT SÈQUIA DE REC. 

Es contempla en el pressupost la construcció d’una nova canonada de regadiu soterrada per la 

calçada del nou vial.  

 

 

 

PRESSUPOST CONNEIXEMENT ADMINISTRACIÓ: 

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ 252.004,97 €  

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ AMB ENDESA.   

ENDESA: 48.218,00 €. (PEM inclòs en projecte) 

RENOVACIÓ CANONADA DE REC: 16.140,61 € iva inclòs ( inclosa en pressupost de 

projecte ) 

 

TOTAL PRESSUPOST CONNEIXEMENT ADMINISTRACIÓ  ( IVA inclòs ) 

252.004,97 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

17. PRESSUPOST 

   

   
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE     

   
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 175,015.60 € 

13 % Despesses Generals  22,752.03 € 

6 % Benefici Industrials  10,500.94 € 

   
Subtotal 208,268.57 € 

   
21 % IVA SOBRE  43.736,40 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 252,004.97 € 

   
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a  

     
(DOS CENTS CINCQUANTA-DOS MIL QUATRE EUROS  AMB NORANTA-SET 

CÈNTIMS ) 
 

    

  

   
   

Mollerussa, març de 2022 

L’autor del Projecte, 

       

 

Joan Santacana i Espasa 

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Col·legiat 33.517) 
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Fotografia 1.- Xamfrà zona sud 

 

Fotografia 3.- Delimitació parcelꞏla zona sud. 

 

 

 

Fotografia 2.- Vista frontal zona a urbanitzar 

 

Fotografia 4.- Xamfrà zona nord
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ANNEX 2. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

ÍNDEX 

 

 

DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

 

MEMÒRIA 

 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

2. IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

3. OBJECTIUS DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

5. NOMBRE PREVIST D’OPERARIS 

6. DESCRIPCIÓ DE: 

6.1. OFICIS A INTERVENIR 

6.2. MAQUINARIA PREVISTA 

7. ANÀLISIS DE RISCOS 

7.1. MOVIMENT DE TERRES 

7.1.1. EXCAVACIONS DE RASES 

7.1.1.1. Riscos detectables més comuns 

7.1.1.2. Peces de protecció personal recomanables 

7.1.2. EXCAVACIONS DE POUS DE SERVEIS 

7.1.2.1. Riscos detectables més comuns 

7.1.2.2. Peces de protecció personal recomanables 

7.2. REBLIMENTS DE TERRES 

7.2.1. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS 

7.2.2. PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 

7.3. ENCOFRATS. TREBALLS D’ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN FUSTA 

7.3.1. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS 

7.3.2. PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 

7.4. TREBALLS AMB FERRO 
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7.4.1.1.1. 7.4.1.TREBALLS AMB FERRALLA 

7.4.1.2. Riscos detectables més comuns 

7.4.1.3. Peces de protecció personal recomanables 

7.5. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ 

7.5.1. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS 

7.6. OFICIS, UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES 

7.6.1. MUNTATGE DE POUS 

7.6.1.1. Riscos detectables més comuns 

7.6.1.2. Mesures de protecció personal recomanables 

7.6.2. MAÇONERIA 

7.6.2.1. Riscos detectables més comuns 

7.6.2.2. Peces de protecció personal recomanables 

7.6.3. MUNTATGE DE PREFABRICATS 

7.6.3.1. Riscos detectables més comuns 

7.6.3.2. Peces de protecció personal recomanables 

7.6.4. SUBBASES, BASES, AGLOMERAT  

7.6.4.1.1.1.1. 7.6.4.1.Riscos detectables més comuns 

7.6.5. ACABAMENTS  

7.6.5.1. Riscos detectables més comuns 

7.7. INSTAL·LACIONS 

7.7.1. MUNTATGE D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

7.7.1.1. Riscos detectables durant la instal·lació 

7.7.1.2. Riscos detectables durant les proves de connexió i posada en servei de la 

instal·lació més comuna 

7.7.1.3. Peces de protecció personal recomanables 

7.7.2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL DE L’OBRA 

7.7.2.1. Riscos detectables més comuns 

7.7.2.2. Peces de protecció personal recomanables 

7.8. RISCOS PRODUÏTS PER AGENTS ATMOSFÈRICS 

7.9. RISCOS ELÈCTRICS 

7.10. RISCOS D’INCENDIS 

7.11. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

7.11.1. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS 

 

8. ANNEXES 

9. ANNEX 1: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 

 

DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE CONDICIONS 

 

1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

2. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 
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2.2. EXCAVACIONS DE RASES 

2.3. REBLIMENTS DE TERRES 

2.4. TREBALLS AMB FERRALLA 

2.4.1. TREBALLS AMB FERRALLA. MANIPULACIÓ I POSADA EN OBRA 
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2.6. OFICIS, UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES 
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2.6.2. MAÇONERIA 
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2.6.4. ARREBOSSATS I LLISCATS 

2.6.5. PINTURES I ENVERNISSATS 

2.7. INSTAL·LACIONS 

2.7.1. MUNTATGE D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

2.7.2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL DE L’OBRA 

2.8. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 

3. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

3.1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 

3.2. SERVEI MÈDIC 

4. VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
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6. INSTAL·LACIONS DE SALUT I BENESTAR 

7. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

 

Els objectius generals del projecte d’urbanització són els propis de l’ordenació del Pla General, 

es a dir la connexió del sector amb les infraestructures viàries existents o previstes en el Pla 

General o en diferents projectes d’urbanització, i la instal·lació de tots els serveis necessaris. 

 

Essent l’objectiu, LA URBANITZACIÓ DE LA VIA AURELIA DE LES BORGES 

BLANQUES.  

 

Més concretament el present projecte d’urbanització descriu les obres següents: 

 

 Demolicions, explanació i moviments de terres 

 Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves 

determinacions 

 Instal·lació de les xarxes de serveis: 

o Abastament d’aigua 

o Sanejament 

o Enllumenat públic 

o Baixa tensió 

o Mitja tensió 

o Telecomunicacions 

o Gas 

 Pavimentació de vials i voreres 

 Senyalització 

 Enjardinament 

 Mobiliari urbà 

 

La finalitat és la de permetre la realització de les obres definides, després de la reglamentària 

tramitació administrativa del projecte. 
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2. IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS DE L’ESTUDI BÀSIC DE 

SEGURETAT I SALUT 

 

Els tècnics de l’empresa TEMAX ENGINYERIA, SL com a autors del  “ PROJECTE          

D’ URBANITZACIÓ DE LA VIA AURELIA DE LES BORGES BLANQUES “ han 

redactat el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

 

3. OBJECTIUS DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix durant la construcció d’aquesta obra, les 

previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com les 

derivades dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 

instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per portar a terme les seves 

obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d’edificació i obres públiques. 

 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 

El termini d’execució de l’obra s’estableix en 3 MESOS, en funció dels condicionants externs 

en el moment de dur-se a terme les obres. 

 

5. NOMBRE PREVIST D’OPERARIS 

 

El nombre de treballadors punta s’estima en 5 operaris. 

 

 

6. DESCRIPCIÓ DE TREBALLS I MAQUINÀRIA 

  

6.1. OFICIS A INTERVENIR 

- Oficial 1a. 

- Oficial 1a. paleta 

- Oficial 1a. encofrador 

- Oficial 1a. ferrallista 

- Oficial 1a. soldador 

- Oficial 1a. electricista 

- Oficial 1a. muntador 

- Oficial 1a. d’obra pública 

- Ajudant encofrador 

- Ajudant ferrallista 

- Ajudant d’electricista 

- Ajudant de muntador 

- Manobre 

- Manobre especialitzat 

- Peó jardiner 

 

6.2. MAQUINARIA PREVISTA 

- Compressor amb dos martells pneumàtics 

- Pala carregadora sobre pneumàtics de mida mitjana 

- Retroexcavadora de mida petita 

- Retroexcavadora de mida mitjana 

- Moto anivelladora de mida petita 

- Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T 

- Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

- Camió de 7 T 

- Camió cisterna de 8 m3 

- Camió grua 

- Dúmper, amb mecanisme hidràulic de descàrrega d’1,5 T de càrrega útil 

- Camió cisterna per a reg asfàltic 
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- Formigonera de 165 L 

- Formigonera de 250 L 

- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

- Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

- Remolinador mecànic 

- Regle vibratori 

- Talladora de disc 

 

7. ANÀLISIS DE RISCOS 

 

7.1. MOVIMENT DE TERRES.  

7.1.1. EXCAVACIÓ DE RASES 

7.1.1.1. Riscos detectables més comuns: 

- Despreniments de terres 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Caigudes de persones a l'interior de la rasa 

- Atrapament de persones mitjançant maquinària 

- Els derivats per interferències amb conduccions enterrades 

- Inundació 

- Cops per objectes 

 

7.1.1.2. Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè 

- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable 

- Ulleres antipols 

- Cinturó de seguretat (Classe A,B, o C)  

- Guants de cuiro 

- Botes de seguretat 

- Botes de goma 

- Roba de treball 

- Vestit per a ambients humits o plujosos 

- Protectors auditius 

7.1.2.  EXCAVACIONS DE POUS DE SERVEIS 

7.1.2.1. Riscos detectables més comuns 

- Caigudes d’objectes (pedres, etc.) 

- Cop per objectes 

- Caigudes de persones a l'entrar i sortir 

- Caigudes de persones al caminar per les proximitats d’un pou 

- Ensorrament de les parets del pou 

- Interferències per conduccions subterrànies 

- Inundacions 

- Electrocucions 

- Asfixia 

- Altres 

 

7.1.2.2. Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè 

- Casc de polietilè amb protectors auditius 

- Casc de polietilè amb il·luminació autònoma 

- Protectors auditius 

- Careta antipols de filtre mecànic recanviable 

- Roba de treball 

- Ulleres antipartícules 

- Cinturó de seguretat 

- Guants de cuir 

- Guants de goma o PVC 

- Botes de seguretat (puntera reforçada i soles antilliscants) 

- Botes de goma de seguretat 

- Vestits per a ambients humits 

 

7.2.  REBLIMENTS DE TERRES 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 
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7.2.1. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS 

- Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment 

- Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles 

- Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització a les maniobres 

- Atropellament de persones 

- Bolcament de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés 

- Accidents per conducció sobre terrenys entollats, sobre terrenys fangats. 

- Vibracions sobre les persones 

- Soroll ambiental 

 

7.2.2.  PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES 

- Casc de polietilè 

- Botes de seguretat 

- Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable 

- Guants de cuiro 

- Cinturó antivibrador 

- Roba de treball 

 

7.3. ENCOFRATS. TREBALLS D’ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN FUSTA 

7.3.1.  RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS 

- Cops a les mans durant la clavada 

- Caiguda dels encofradors al buit 

- Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat 

- Caiguda de persones al caminar o treballar sobre el fons de les bigues (o jàsseres) 

- Caiguda de persones pel costat o buit del forjat 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Trepitjades sobre objectes punxants 

- Electrocució per anul·lació de connexions a terra de maquinària elèctrica 

- Cops en general per objectes 

- Dermatosis per contactes amb el ciment 

 

7.3.2. PECES DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLES  

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

- Casc de polietilè 

- Botes de seguretat 

- Cinturons de seguretat classe C 

- Guants de goma 

- Ulleres de seguretat contra projeccions 

- Roba de treball 

- Botes de goma o PVC de seguretat 

- Vestits per a temps plujós 

- Cinturó per portar eines. 

 

7.4. TREBALLS AMB FERRO 

7.4.1. TREBALLS AMB FERRALLA 

7.4.1.1. Riscos detectables més comuns: 

- Talls i ferides a mans i peus per maneig de rodons d’acer. 

- Aplastaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 

- Aplastaments durant les operacions de muntatge i armadures. 

- Entrebancs i torçades al caminar sobre les armadures. 

- Els derivats de les eventuals trencades de rodons d’acer durant l'estirat o doblegat. 

- Sobreesforços. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes des d’altura. 

- Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

 

7.4.1.2. Peces de protecció personal recomanables 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i Seguretat Social, les peces de 

protecció personal a utilitzar a aquesta obra, estaran homologades. 

 

- Casc de polietilè  

- Guants de cuiro 

- Botes de seguretat 
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- Botes de goma o de PVC de seguretat 

- Roba de treball 

- Cinturó per portar eines 

- Cinturó de seguretat (classes A o C) 

- Vestits per a temps plujós 

 

7.5. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ 

7.5.1. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS: 

- Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell. 

- Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 

- Caiguda de persones i/o objectes al buit. 

- Enfonsament d’encofrats. 

- Ruptura o rebentada d’encofrats. 

- Caiguda d’encofrats trepadors. 

- Trepitjades sobre objectes punxants. 

- Trepitjades sobre superfícies de trànsit. 

- Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 

- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 

- Fallida d’estrebades. 

- Corriment de terres. 

- Els derivats de l’execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques adverses. 

- Atrapaments. 

- Vibracions per maneig d’agulles vibrants. 

- Soroll ambiental. 

- Electrocució. Contactes elèctrics. 

 

7.6. OFICIS, UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES 

7.6.1.  MUNTATGE DE POUS 

7.6.1.1 Riscos detectables més comuns 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Caiguda de persones a diferent nivell 

- Enfonsament de la volta (excavacions a mina) 

- Desplom i bolcament dels paraments del pou 

- Cops i talls per l’ús d’eines manuals 

- Sobreesforços per postures obligades, (caminar acotxat...). 

- Desplom de viseres o talussos. 

- Desplom dels talussos d’una rasa. 

- Els derivats de treballs realitzats en ambients humits, entollats i tancats. 

- Electrocució. 

- Intoxicació per gasos. 

- Explosió per gasos o líquids. 

- Atac de rates, (embrancaments amb clavegueres) 

- Ruptura del torn. 

- Dermatitis per contactes amb el ciment. 

- Infeccions, (treballs en la proximitat a l'interior o propers a claveguerons, o clavegueres 

en servei). 

 

7.6.1.2. Mesures de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè  

- Casc de polietilè amb equip d’il·luminació autònoma (tipus mineria). 

- Guants de cuiro 

- Guants de goma (o de PVC) de seguretat 

- Roba de treball 

- Equip d’il·luminació autònoma 

- Equip de respiració autònoma (o semi autònoma) 

- Cinturó de seguretat, classe A, B o C 

- Maneguets i polaines de cuiro 

- Ulleres de seguretat contra projeccions. 

 

7.6.2.  MAÇONERIA 

7.6.2.1. Riscos detectables més comuns 

- Caiguda de persones al buit 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Caiguda de persones a diferent nivell 
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- Caiguda d’objectes sobre les persones 

- Cops contra objectes 

- Talls pel maneig d’objectes i eines manuals 

- Dermatitis per contactes amb el ciment 

- Partícules als ulls 

- Talls per utilització de màquines-eines 

- Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents, (tallant maons, per 

exemple) 

- Sobreesforços 

- Electrocució 

- Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport 

- Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars (escales, bastides, etc.) 

- Altres 

 

7.6.2.2. Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè 

- Guants de PVC o de goma  

- Guants de cuir 

- Botes de seguretat 

- Cinturó de seguretat, classe A, B, o C 

- Botes de goma amb puntera reforçada 

- Roba de treball 

 

7.6.3.  MUNTATGE DE PREFABRICATS 

7.6.3.1. Riscos detectables més comuns 

- Cops a les persones pel transport en suspensió de grans peces. 

- Atrapaments durant maniobres d’ubicació. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Bolcament de peces prefabricades. 

- Desploma de peces prefabricades. 

- Talls per maneig d’eines manuals. 

- Talls o cops per maneig de màquines-eina. 

- Aplastaments de mans o peus al rebre les peces. 

 

7.6.3.2.  Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè 

- Guants de cuiro 

- Guants de goma o PVC 

- Botes de seguretat 

- Botes de goma amb puntera reforçada 

- Cinturó de seguretat classes A o C 

- Roba de treball 

- Vestits per a temps plujós 

 

7.6.4. SUBBASES, BASES I AGLOMERAT 

7.6.4.1. Riscos detectables més comuns 

- Atropellaments per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments per maquinària i vehicles. 

- Col·lisions i bolcaments. 

- Interferències amb línies d’alta tensió. 

- Intoxicació per utilització de productes bituminosos. 

- Esquitxades. 

- Pols. 

- Sorolls. 

 

7.6.5.  ACABAMENTS 

7.6.5.1. Riscos detectables més comuns 

- Atropellaments per maquinària i vehicles. 

- Atrapaments. 

- Col·lisions i bolcaments. 

- Caigudes d’altura. 

- Caiguda d’objectes. 

- Talls i cops. 
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7.7.  INSTAL·LACIONS 

7.7.1.  MUNTATGE D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

7.7.1.1. Riscos detectables durant la instal·lació 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Caiguda de persones a diferent nivell 

- Talls per maneig d’eines manuals 

- Talls per maneig de les guies i conductors 

- Punxades a les mans per maneig de guies i conductors 

- Cops per eines manuals 

- Sobreesforços per postures forçades 

- Cremades per encenedors durant operacions d’escalfament del "macarró protector" 

 

7.7.1.2. Riscos detectables durant les proves de connexionat i posada en servei de la instal·lació 

més comuna 

- Electrocució o cremades per la dolenta protecció de quadres elèctrics. 

- Electrocució o cremades per maniobres incorrectes a les línies. 

- Electrocució o cremades per ús d’eines sense aïllament. 

- Electrocució o cremades per punteig dels mecanismes de protecció (disjuntors 

diferencials, etc.) 

- Electrocució o cremades per connexionats directes sense clavilles mascles-femelles. 

- Explosió dels grups de transformació durant l’entrada en servei. 

- Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica. 

 

7.7.1.3.  Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè, per utilitzar durant els desplaçaments per l’obra en llocs amb risc de 

caiguda d’objectes o de cops. 

- Botes aïllants de l’electricitat (connexions). 

- Botes de seguretat. 

- Guants aïllants. 

- Roba de treball. 

- Cinturó de seguretat. 

- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 

- Banqueta de maniobra. 

- Estora aïllant. 

- Comprovadors de tensió. 

- Eines aïllants. 

 

7.7.2.  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL DE L’OBRA 

7.7.2.1.  Riscos detectables més comuns 

- Contactes elèctrics directes. 

- Contactes elèctrics indirectes. 

- Els derivats de caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega, (abús o incorrecte 

càlcul de la instal·lació). 

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

- Caigudes al mateix nivell 

- Caigudes a diferent nivell 

 

7.7.2.2.  Peces de protecció personal recomanables 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció 

personal a utilitzar en aquesta obra, estaran homologades. 

- Casc de polietilè per a riscos elèctrics 

- Roba de treball 

- Botes aïllants de l’electricitat 

- Guants aïllants de l’electricitat 

- Plantilles anticlaus 

- Cinturó de seguretat de la classe C 

- Vestits impermeables per a ambients plujosos 

- Banqueta aïllant de l’electricitat 

- Estora aïllant de l’electricitat 

- Comprovadors de tensió 

- Rètols de "NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA". 

 

7.8.  RISCOS PRODUÏTS PER AGENTS ATMOSFÈRICS 
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- Caiguda de maquinària d’elevació. 

- Caiguda de màquines. 

7.9.  RISCOS ELÈCTRICS 

- Cremades físiques i químiques. 

- Contactes elèctrics directes. 

- Contactes elèctrics indirectes. 

- Exposició a fonts lluminoses perilloses. 

- Incendis. 

 

7.10. RISCOS D’INCENDIS 

- Propagació d’incendis deguts a petits focs fets a l’obra. 

- Risc d’incendis per espurnes produïdes per la maquinària. 

 

7.11. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Són els riscos produïts per enllaços amb camins i accessos derivats de l’obra, fonamentalment 

per circulació de vehicles, a l’haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius. 

Els vials actuals que creuen el terreny de la futura obra comporten un risc, degut a la circulació 

de persones alienes, una vegada iniciats els treballs. 

 

7.11.1. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS 

- Atropellaments per circulació de maquinària en vies públiques. 

- Danys per irrupció descontrolada de persones no autoritzades en el recinte de l’obra. 

 

Mollerussa, Març de 2022 

L’autor del Projecte, 

 

Joan Santacana i Espasa 

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Col·legiat 33.517) 

Tel. 973 30 28 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques     Document núm. 1. Memòria i annexes. Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

Pàg.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques     Document núm. 1. Memòria i annexes. Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

Pàg.15

  



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques     Document núm. 1. Memòria i annexes. Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

Pàg.16

  



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques     Document núm. 1. Memòria i annexes. Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

Pàg.17

  



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques     Document núm. 1. Memòria i annexes. Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

Pàg.18

  



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques     Document núm. 1. Memòria i annexes. Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

Pàg.19

  



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques     Document núm. 1. Memòria i annexes. Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

Pàg.20

  



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques     Document núm. 1. Memòria i annexes. Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

Pàg.21

  



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques     Document núm. 1. Memòria i annexes. Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

Pàg.22

  



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques     Document núm. 1. Memòria i annexes. Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

Pàg.23

  



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques     Document núm. 1. Memòria i annexes. Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

Pàg.24

  



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques     Document núm. 1. Memòria i annexes. Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

Pàg.25

  



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques     Document núm. 1. Memòria i annexes. Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                          

Pàg.26

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚM. 2 

PLÀNOLS 
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DOCUMENT NÚM. 3 

PLEC DE CONDICIONS 
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1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’estudi bàsic de Seguretat i Salut, obligatòria o 

no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitat, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra, les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 

Corr. Err. Real Decreto 171/2004 

BOE nº 60  10-03-2004 

Corr. Err. Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995 de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades. 

 

Real Decreto 171/2004  

BOE nº 27   31-01-2004  

Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004, por el que se desarrolla el artículo de la Ley 31/1995, 

de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

Modificada por   Corr. Err. Real Decreto 171/2004 

 

Ley 54/2003 

BOE nº 298  13-12-2003 

Ley 54/2003 de 12-12-2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

Modifica a:  Ley 31/1995 de 08-11-95, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 

nº 269, de 10-11-1995). 

 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 04-08-2000, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley 8/1988, de 07-04-88, sobre infracciones y 

sanciones en el Orden Social (BOE Nº 189, DE 08-08-2000). 

Real Decreto 681/2003 

BOE nº 145   18-06-2003 

Real Decreto 681/2003 de 12-06-03, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Adapta:   Directiva 1999/92/CE 

 

Real Decreto 349/2003 

BOE nº 82  05-04-2003 

Real Decreto 349-2003, de 21-03-2003 por el que se desarrolla el Real Decreto 665/1997 de 

12-05-2003 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo, y amplía su ámbito de aplicación a los 

agentes mutágenos. 

Modifica a:   Modifica el Real Decreto 665/1997 

Derogaciones:  Deroga la Orden 09-04-1986 por la que se aprueba el reglamento 

para la prevención de riesgos y protección de la salud por la presencia 

de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. 

 

Corr. Err. Orden TAS/2926/2002 

BOE nº 33  07-02-2003 

Corr. Err. Orden TAS/2926/2002 de 19-11-03 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 

electrónico. 

Modifica a:   Orden TAS/2926/2002 

 

Resolución 26-11-2002 

BOE nº 303   19-12-2002 

Resolución 26-11-2002 regula la utilización del sistema de declaración electrónica de 

accidentes de trabajo que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos 
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modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la orden TAS/2926/2002 

de 19-11-2002. 

 

Corr. Err. Orden TAS/2926/2002 

BOE nº 294   09-12-2002 

Corr. Err. Orden TAS/2926/2002 de 19-11-2002 por la que se establecen nuevos modelos para 

la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 

electrónico. 

Modifica a:   Orden TAS/2926/2002 

 

Orden TAS/2926/2002 

BOE nº 279   21-11-2002 

Orden TAS/2926/2002, de 19-11, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 

de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

Modifica a: orden 16-12-1987 que estable modelos para la notificación de 

accidentes de trabajo y dicta instrucciones para su cumplimiento y 

tramitación (BOE nº 311, 29-12-1987) 

Modificada por: corr. Err. Orden TAS/2926/2002 (BOE nº 294, de 09-12-2002) 

 Corr. Err. Orden TAS/2926/2002 (BOE nº 33, de 07-02-2003) 

 

Corr.Err. Real Decreto 374/2001 

BOE nº 149   22-06-2001 

Corr.err.R.D.374/2001 de 06-04 sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Adapta:  Directiva 98/24/CE 

 Directiva 2000/39/CE 

Modifica a:  Real Decreto 374/2001 

 

Real Decreto 614/2001 

BOE nº 148   21-06-2001 

Real Decreto 614/2001 de 08-06-2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Derogaciones:  El Capítulo VI de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo incluida en la Orden 09-03-1971 (BOE nº 64 y 65, de 16-03-

1971). 

Derogada parcialmente por: Ley 31/1995. 

 

Corr.Err. Real Decreto 374/2001 

BOE nº 129   30-05-2001 

Corr.err.R.D.374/2001 de 06-04 sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Adapta:    Directiva 98/24/CE 

   Directiva 2000/39/CE 

Modifica a:   Real Decreto 374/2001 

 

Real Decreto 374/2001 

BOE nº 104   01-05-2001 

Real Decreto 374/2001 de 06-04 sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Adapta:    Directiva 98/24/CE 

   Directiva 2000/39/CE 

Adaptada por:  Corr. Err. Real Decreto 374/2001 

Modificada por:   Corr. Err. Real Decreto 374/2001 

Derogaciones:   Real Decreto 2414/1961 

   Orden de 09-04-1986 

   Real Decreto 88/1990 

Deroga parcialmente: Decreto 2414/1961 

 

Real Decreto Legislativo 5/2000 

BOE nº 189   08-08-2000 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 04-08-2000, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley 8/1988, de 07-04, sobre infracciones y sanciones en el Orden Social 

Modificada por:  Ley 54/2003 de 12-12-2003, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales (BOE nº 296, de 13-12-2003). 
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Derogaciones:  Deroga parcialmente la Ley 31/1995, de 08-11, de Prevención de 

Riesgos Laborales (BOE nº 269 de 10-11-1995). 

 

Real Decreto 1124/2000 

BOE nº 145  17-06-2000 

Real Decreto 1124/2000, de 16-06-2000 por el que se modifica el Real Decreto 665/1997 de 

12-05 sobre protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Adapta:  Directiva 97/42/CE 

Modifica a: Real Decreto 665/1997 

Derogaciones:  Artículos 138 y 139 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (Orden 209-04-1971) 

  

 Orden 14 de setiembre de 1959 sobre fabricación y empleo de 

productos que contengan benceno 

 

 Resolución de 15 de febrero de 1977 por la que se actualizan las 

instrucciones complementarias de desarrollo de la orden de 14 de 

setiembre de 1959 que regula el empleo de disolventes y otros 

compuestos que contengan benceno. 

 

Corr. Err. Ley 39/1999 

BOE nº 271  12-11-1999 

Corr. Err. Ley 39/1999 de 05-11-1999 para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de la personas trabajadoras. 

Modifica a:  Ley 39/1999 (BOE nº 266, de 06-11-1999) 

 

Ley 39/1999 

BOE nº 266  06-11-1999 

Ley 39/1999 de 05-11-1999, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas. 

Modifica a:  Artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

(BOE nº 269, de 10-11-1995). 

Modificada por:  Corr. Err. Ley 39/1999 (BOE nº 271, de 12-11-1999). 

 

Real Decreto 216/1999 

BOE nº 47   24-02-1999 

R.D.216/1999, de 05-02, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 

ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 

Ley 50/1998 

BOE nº 313   31-12-1998 

Ley 50/1998, de 30-12-1998, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

Modifica a:  Ley 31/1995 

 

Real Decreto 780/1998 

BOE nº 104   01-05-1998 

R.D.780/1998 de 30-04 por el que se modifica el R.D.39/1997 de 17-01 por el que se aprueba 

el Reglamento de los servicios de prevención. 

Modifica a:  Real Decreto 39/1997 

 

Ley 42/1997 

BOE nº 274  15-11-1997 

Ley 42/1997, de 14-11-1997, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Real Decreto 1627/1997 

BOE nº 256   25-10-1997 

Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

Real Decreto 1215/1997 

BOE nº 188   07-08-1997 
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R.D.1215/1997 de 18-07, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Adapta a: Directiva 89/655/CEE 

 

Corr.Err. Real Decreto 773/1997 

BOE nº 171   18-07-1997 

Corr.err.R.D.773/1997 de 30-05, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Modifica a:  Real Decreto 773/1997 

 

Orden de 27-06-1997 

BOE nº 159   04-07-1997 

O.27-06-1997 desarrolla R.D.39/1997 de 17-01 que aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas 

como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de personas o entidades 

especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de 

las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar 

actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Modifica a:  Real Decreto 39/1997 

 

Real Decreto 773/1997 

BOE nº 140   12-06-1997 

R.D.773/1997 de 30-05, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPIs). 

Adapta a:  Directiva 89/686/CEE 

Modificada por:  Corr. Err. Real Decreto 773/1997 

 

Real Decreto 664/1997 

BOE nº 124   24-05-1997 

Real Decreto 664/1997, de 12-05-1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Adapta:  Directivas 93/88/CE 

    Directivas 95/30/CE 

   Directiva 90/679/CEE 

 

Real Decreto 665/1997 

BOE nº 124   24-05-1997 

Real Decreto 665/1997, de 12-05-1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Adapta:  Directiva 90/394/CEE 

Modificada por:  Real Decreto 1124/2000 

   Real Decreto 349/2003 

Derogaciones:  Deroga los artículos 138 y 139 de la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el trabajo (Orden 09-03-1997). 

 

Real Decreto 485/1997 

BOE nº 97   23-04-1997 

Real Decreto 485/1997, de 14-04-1997, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Modifica a:  Directiva 92/58/CEE 

 

Real Decreto 486/1997 

BOE nº 97   23-04-1997 

Real Decreto 486/1997, de 14-04-1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Adapta a:  Directiva 89/654/CEE 

 

Real Decreto 487/1997 

BOE nº 97   23-04-1997 

Real Decreto 487/1997, de 14-04-1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares 

para los trabajadores. 

Adapta: Directiva 20/269/CEE 
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Real Decreto 488/1997 

BOE nº 97   23-04-1997 

Real Decreto 488/1997, de 14-04-1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

Adapta a:  Directiva 90/270/CEE 

 

Orden 20-02-1997 

BOE nº 56    06-03-1997 

Orden 20-02-1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 03-02-1995, 

que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20-11-1992, relativo a las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intercomunitarias de los equipos de protección 

individual. 

Modifica a:  Real Decreto 159/1995 (BOE nº 57, 08-03-1995) 

 

Real Decreto 39/1997 

BOE nº 27 31-01-1997 

Real Decreto 39/1997 de 17-01, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención. 

Modificado por:  Orden de 27-06-1997 

 Real Decreto  780/1998 

 

Resolución de 25-04-1996 

BOE nº 129   28-05-1996 

Resolución de 25-04-1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la 

que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real 

Decreto 1407/1992, de 20-11-1992, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intercomunitarias de los equipos de protección individual. 

Derogada parcialmente por: Resolución 07-09-2001 

 

Instrucción 26-02-1996 

BOE nº 59   08-03-1996 

Instrucción de 26-02-1996 de aplicación de la Ley 31/1995, de 08-11, de Prevención de 

Riesgos laborales en la Administración del Estado. 

 

Ley 31/1995 

BOE nº 269   10-11-1995 

Ley 31/1995 de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Modificada por:  Ley 50/1998 (BOE nº 269, de 10-11-1995) 

 Ley 39/1999 (BOE nº 266, de 06-11-1999) 

 Ley 54/2003 (BOE nº 298, de 13-12-2003) 

Derogaciones Derogado parcialmente por Real Decreto legislativo 5/2000 (BOE nº 

189, de 08-08-2000). 

Deroga  Deroga parcialmente Orden 16-12-1987, Orden 09-03-1971 y Real 

Decreto 614/2001. 

 

Corr. Err. Real Decreto 159/1995 

BOE nº 69   22-03-1995 

Corr.err. Real Decreto 159/1995, de 03-02-1995, por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20-11-1992, por el que regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intercomunitarias de los equipos de protección individual. 

Adapta:    Directiva 89/686/CEE 

Modifica a:   Real Decreto 159/1995 (BOE nº 57, 08-03-1995) 

 

Real Decreto 159/1995 

BOE nº 57   08-03-1995 

Real Decreto 159/1995, de 03-02-1995, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 

20-11-1992, por el que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intercomunitarias de los equipos de protección individual. 

Modifica a:   Real Decreto 1407/1992 (BOE nº 130, 01-06-1994) 

Modificada por:   Orden 20-02-1997 (BOE nº 56, 06-03-1997) 

   Corr. Err. Real Decreto 159/1995 (BOE nº 69, de 22-03-1995) 
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Orden 16-05-1994 

BOE nº 130   01-06-1994 

Orden 16-05-1994 que modifica el período transitorio establecido en el Real Decreto 

1407/1992, de 20-11-1992, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intercomunitarias de los equipos de protección individual 

Modifica a:   Real Decreto 1407/1992 (BOE nº 130, 01-06-1994) 

 

Corr. Err. Real Decreto 1407/1992 

BOE nº 47   24-02-1993 

Corr.err. Real Decreto 1407/1992, de 20-11-1992, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intercomunitarias de los equipos de protección individual. 

Modifica a:   Real Decreto 1407/1992 (BOE nº 130, 01-06-1994) 

Real Decreto 1407/1992 

BOE nº 311   28-12-1992 

Real Decreto 1407/1992, de 20-11-1992, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intercomunitarias de los equipos de protección individual. 

Adapta a:   Directiva 89/686/CEE 

Modificada por:   Corr. Err. Real Decreto 1407/1992 (BOE nº 47, de 24-02-

1993) 

   Orden 16-05-1994 (BOE nº 130, 01-06-1994) 

   Real Decreto 159-1995 (BOE nº 57, 08-03-1995) 

 

Corr. Err. Real Decreto 108/1991 

BOE nº 43   19-02-1991 

Corr.err. Real Decreto 108/1991, de 01-02-1991, sobre prevención de reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Modifica a:   Real Decreto 108/1991 (BOE nº 32, de 06-02-1991) 

 

Real Decreto 108/1991 

BOE nº 32   06-02-1991 

Real Decreto 108/1991, de 01-02-1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Modificado por:   corr. Err. Real Decreto 108/1991 (BOE nº 43, de 19-02-1991) 

 

Corr. Err. Real Decreto 1316/1989 

BOE nº 126  26-05-1990 

Corr.err. Real Decreto 1316/1989 de 27-10 sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

Modifica a:  Real Decreto 1316/1989 (BOE nº 263, de 02-11-1989) 

 

Corr. Err. Real Decreto 1316/1989 

BOE nº 295   09-12-1989 

Corr.err. Real Decreto 1316/1989 de 27-10 sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

Modifica a:  Real Decreto 1316/1989 (BOE nº 263, de 02-11-1989) 

Real Decreto 1316/1989 

BOE nº 263   02-11-1989 

Real Decreto 1316/1989 de 27-10 sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

Modificada por: Corr. Err. Real Decreto 1316/1989 (BOE nº 295, de 09-12-1989) 

 Corr. Err. Real Decreto 1316/1989 (BOE nº 126, de 26-05-1990) 

 

Orden 16-12-1987 

BOE nº  311  29-12-1987 

Orden 16-12-1987, que establece modelos para la notificación de accidentes de trabajo y dicta 

instrucciones APRA su cumplimiento y tramitación. 

Modificada por:  Orden TAS/2926/2002 

Derogaciones Derogado parcialmente por Ley 31/1995 

Deroga  Orden 13-10-1997 

 Orden 23-10-1972 

 Orden 16-05-1970 

 Orden de la Presidencia del Gobierno 17-12-1968 

 Resoluciones de la Dirección General de Previsión 22-09-1969 y la de 

06-03-1973. 
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 Resolución 31-05-1983 

 

Orden 09-03-1971 

BOE nº 64 y 65   16-03-1971 

Orden del Ministerio de Trabajo 09-03-1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo y disposiciones complementarias. 

Derogada parcialmente por: Ley 31/1995 

 Real Decreto 614/2001 

 

Orden TRI/215/2004 

DOGC nº 4163   29-06-2004 

Orden TRI/215/2004 de 15-06-2004 por la que se modifica la Orden TRI/10/2004 de 26-01-

2004 por la que se aprueba el procedimiento de notificación electrónica de los accidentes de 

trabajo 

Modifica a:  Orden TRI/10/2004 

 

Orden TRI/10/2004 

DOGC nº 4061   02-02-2004 

Orden TRI/10/2004, de 26-01-2004, por la que se aprueba el procedimiento de notificación 

electrónica de los accidentes de trabajo. 

Modificada por:  Orden TRI/215/2004 

 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (Capítulo VII "Andamios") 

Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 

 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 

22/12/1953) 

* Modificación y complementación de la Orden de 20 de mayo de 1952. Orden de 23 de 

septiembre de 1966 (BOE de 01/10/66) 

 

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-

09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 

* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE 

núm. 78, 31/03/1972) 

* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 

* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 

 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. 

- BOE núm. 280, 22/11/1984) 

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987) 

* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 

 

Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 

aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de 

enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. 

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 

05708/1993) 

 

Convenio colectivo General del Sector de la Construcción. 

Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm 133, 

04/06/1998) 

 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 

construccions a línies elèctriques. 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 

1075, 30/11/1988) 
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S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció. 

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 

 

Conveni col·lectiu provincial.  

 

Ley 7/2003, de 25 de abril, de protección de la Salud de la Comunidad Autonomoa de Cataluña 

(BOE núm. 126, 27/05/2003). 

 

 

2. NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

 

2.1.  EXCAVACIONS DE POUS DE SERVEIS 

 

- El personal que executi treballs de pous serà especialista d’una destresa provada en aquests 

tipus de treball. 

 

- L’accés i sortida del pou s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part superior 

del pou que estarà  prevista de sabates antilliscants. 

- Aquesta escala sobrepassarà la profunditat a salvar, sobresortint 1 m per i la boca. 

 

- Queden prohibits els aplecs (terres, materials, etc.) en un  cercle de 2 m (com a norma 

general) entorn a la boca del pou. 

 

- Quan la profunditat d’un pou sigui igual o superior a l'1,5 m, s’estrebarà (o encamisarà) el 

perímetre en prevenció d’ensorraments. 

 

- Quan la profunditat d’un pou sigui igual o superior als 2 m, es vorejarà la seva boca amb una 

barana sòlida de 90 cm d’altura formada per passamans, llistó entremig i rodapeu, ubicada a 

una distància mínima de 2 m de la vora del pou. 

 

NOTA:  Quan la profunditat d’un pou sigui inferior als 2 m   -si bé sempre és aplicable la 

mesura preventiva anterior- es pot optar per efectuar una senyalització de perill per exemple: 

  

a) Cerclar el pou mitjançant una circumferència feta amb cal o guix blanc, (ambdós 

visibles amb escassa il·luminació), de diàmetre igual o superior al del pou, més 2 

metres. 

 

b) Cerclar el pou mitjançant senyalització de corda o cinta de banderoles, ubicada 

entorn al pou sobre peus drets, formant una circumferència de diàmetre igual al del 

pou més 2 metres. 

 

c) Tancar l’accés a la zona de forma eficaç, al personal aliè a l’excavació del pou. 

 

- Al descobrir qualsevol tipus de conducció subterrània, es paralitzaran els treballs avisant a la 

D.F. perquè dicti les accions de seguretat a seguir. 

 

- La il·luminació interior dels pous s’efectuaran mitjançant "portàtils estancs antihumitat" 

alimentats mitjançant energia elèctrica a 24 voltis. 

 

- Es prohibeix la utilització de maquinària accionada per  combustió o explosió a l'interior dels 

pous en prevenció d’accidents per intoxicació. 

 

2.2. EXCAVACIONS DE RASES 

 

- El personal que ha de treballar en aquesta zona a l'interior de les rases coneixerà els riscos als 

quals pot estar sotmès. 

 

- L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la vora 

superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues.  

L’escala sobrepassarà en 1 m, la vora de la rasa. 
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- Queden prohibits els aplecs (terres, materials, etc.) a una distància inferior als 2 m (com a 

norma general) de la vora d’una rasa. 

 

- Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior a 2m, s’estrebarà.  (Es pot disminuir 

l’estrebada, escapçament en bisell a 45° a les vores superiors de la rasa). 

 

- Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les vores de 

coronació mitjançant una barana reglamentària (passamans, llistó entremig, rodapeu) situada a 

una distància mínima de 2 m de la vora. 

 

NOTA-0:  Quan la profunditat d’una rasa sigui inferior als 2 m pot instal·lar-se una 

senyalització de perill dels següents tipus: 

 

a) Línia de senyalització paral·lela a la rasa formada per corda de banderoles sobre 

peus drets. 

 

b) Tanca eficaç d’accés a la coronació de les vores de les rases en tota una determinada 

zona. 

 

- Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l’alimentació de les làmpades s’efectuarà a 24 

V.  Els portàtils estaran previstos de reixa protectora i de carcassa-mànec aïllats elèctricament. 

 

NOTA-1: Completant aquestes mesures, és ineludible la inspecció continuada del 

comportament de la protecció en especial, després d’alteracions climàtiques o meteòriques. 

En règim de pluges i entollament de les rases, (o trinxeres) és imprescindible la reducció 

minuciosa i detallada abans de tornar a començar els treballs. 

 

S’establirà un sistema de senyals acústiques, conegudes pel personal, per ordenar la sortida de 

les rases en cas de perill. 

 

- Es revisarà l’estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en els quals puguin 

rebre empentes exògens per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.) transitats  per 

vehicles; i en especial si en la proximitat s’estableixen colles de treballadors amb ús de martells 

pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinària per al moviment de terres. 

 

- Els treballs a realitzar a les vores de les rases (o trinxeres), amb talussos no molt estables, 

s’executaran subjectes amb el cinturó de seguretat marrit a "punts forts" ubicats a l’exterior de 

les rases. 

 

- S’efectuarà l’exhauriment de les aigües que afloren (o cauen) a l'interior de les rases per evitar 

que s’alteri l’estabilitat dels talussos. 

 

- Es revisaran les estivacions després de la interrupció dels treballs abans de reanudar-se de 

nou. 

 

 

2.3.  REBLIMENTS DE TERRES 

 

- Tot el personal que manegi els camions, serà especialista en el maneig d’aquests vehicles, 

estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa. 

 

- Tots el vehicles seran revisats periòdicament. 

 

- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que 

portaran sempre escrita de forma llegible. 

- Tots els vehicles de transport de material empleats especificaran clarament la "Tara" i la 

"càrrega màxima". 

 

- Es prohibeix el transport de personal fora  de la cabina de conducció i/o en nombre superior 

als seients existents a l'interior. 

- Es regaran periòdicament els llocs de treballs,  les càrregues i caixes de camió, per evitar les 

polsegueres. 
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- Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides pel cap de colla, Cap d’equip, 

Encarregat o vigilant de seguretat). 

 

- Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, en torn a les 

compactadores i piconadores en funcionament. 

 

- Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per les operacions de rebliment i compactació seran 

dotats de botzina automàtica de marxa enrere. 

 

- Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d’assegurança amb responsabilitat civil 

limitada. 

 

- Els conductors de qualsevol vehicle previst de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el 

casc de seguretat per a abandonar la cabina a l'interior de l’obra. 

 

2.4.  TREBALLS AMB FERRALLA 

 

2.4.1. TREBALLS AMB FERRALLA. MANIPULACIÓ I POSADA EN OBRA 

 

- S’habilitarà a l’obra un espai dedicat a l’aplec classificat dels rodons de ferralla proper al lloc 

de muntatge d’armadures, tal com es descriu als plànols. 

- Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre jaç de taulons de fusta 

capa a capa, evitant les altures de les piles superiors a 1,5 m. 

- La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats a tal efecte separat del lloc del 

muntatge, senyalats en els plànols. 

- Les deixalles o retalls de ferro i acer, es recolliran en aplec en el lloc determinat en els plànols 

per a la seva posterior càrrega i transport a  l’abocador. 

 

- S’efectuarà un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla en torn al banc (o bancs, 

etc.) de treball. 

 

- Es prohibeix trepar per les armadures en qualsevol cas. 

 

2.5.  TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ 

 

A) Mesures preventives referides a la forma de posada en obra i abocament del formigó: 

 - Abocament amb cubilot (galledes o catúfols). 

 - Bombament de formigó. 

 

B)  Mesures preventives per l’abocament, durant: 

 - El formigonat de fonaments (sabates i banquetes) 

 - El formigonat de murs. 

 

A.1) Abocaments mitjançant cubilots (galledes o catúfols) 

 

- Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que el 

sustenta. 

 

- Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura color groc, el nivell 

màxim d’ompliment del cup per no sobrepassar la càrrega admissible. 

 

- Es senyalitzarà mitjançant línies a terra, (o corda de banderoles) les zones batudes pel cub. 

 

- L’obertura del cub per a abocament s’executarà exclusivament accionant la palanca, amb les 

mans protegides amb guants impermeables. 

 

- Es procurarà no copejar amb galleda els encofrats ni les estrebades. 

- Del cub (o cubilot) penjaran caps de guia per ajut a la seva correcta posició d’abocament.  Es 

prohibeix guiar-lo o rebre’l directament, en prevenció de caigudes per moviment pendular del 

cub. 

 

A.2)  Abocaments de formigó mitjançant bombament 

 

- L’equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball. 
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- La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets, suportant les parts 

susceptibles de moviment. 

 

- La manega terminal d’abocament, serà governada per un mínim a la vegada de dos operaris, 

per evitar les caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 

 

- Abans de l'inici del formigonat d’una determinada superfície (un forjat o lloses per exemple), 

s’establirà un camí de taulons segur sobre els quals es puguin recolzar el operaris que governen 

l'abocat amb la mànega. 

 

- El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per 

un operari especialista, per evitar accidents per "taps" i "sobrepressions" internes. 

 

NOTA: És imprescindible evitar "engargussos" o "taps" interns de formigó; procuri evitar els 

colzes de radi reduït.  Després d’acabat el bombament, es rentarà i netejarà l'interior de les 

canonades d’impulsió del formigó. 

 

- Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (greixar les 

canonades) evitant les masses de morter de dosificació, per a evitar l’ennuegament o taps. 

 

- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la "reixeta" de 

recollida  a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.  En cas de detenció 

de la bola, es paralitzarà la màquina.  Es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a continuació 

la canonada. 

- Els operaris, marraran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja, a 

elements sòlids, apartant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés. 

- Es revisaran periòdicament els circuits d’oli de la bomba de formigonat, complimentant el 

llibre de manteniment que serà presentat a requeriment de la Direcció Facultativa. 

 

B) Normes o mesures preventives tipus d 'aplicació durant el formigonat de murs 

 

- L’accés a l’extradós del mur (espai comprès entre l’encofrat extern i el talús del buidat), 

s’efectuarà mitjançant escales de mà.  Es prohibeix l’accés "escalant l’encofrat", per ser una 

acció insegura. 

 

- Abans de l'inici del formigonat,  el cap de colla (o encarregat), revisarà el bon estat de 

seguretat dels encofrats en prevenció de rebentades i vessades. 

 

- Abans de l'inici del formigonat, i com a rematada dels treballs d’encofrat, s’haurà construït la 

plataforma de treball de coronació del mur des de la qual ajudar a les tasques d’abocat i vibrat. 

 

- S’establirà a una distància mínima de 2 m, (com a norma general), forts topalls de final de 

recorregut, pels vehicles que hagin d’aproximar a la vora dels talussos del buidat, per a abocar 

el formigó (Dúmper, camió, formigonera). 

 

- L’abocament del formigó a l'interior de l’encofrat es farà repartint uniformement al llarg del 

mateix, per tongades regulars, per  evitar les sobrecàrregues puntuals que puguin deformar o 

rebentar l’encofrat.  

NOTA: El desencofrat de l’extradós del mur (zona compresa entre aquest i el talús del buidat) 

s’efectuarà, el més ràpidament possible, per a no alterar l’estrebada si n’hi hagués, o 

l’estabilitat del talús natural. 

 

2.6.  OFICIS, UNITATS ESPECIALS I MUNTATGES 

 

2.6.1. POUS I SANEJAMENT 

 

NOTA-0:  Es recomana prendre precaucions vers la Propietat, i exigeixi que li subministrin, el 

plànols de les conduccions subterrànies que puguin existir a la zona.  Amb ells podrà dissenyar 

el millor i més curt traçat per a les tasques de fer pous i sanejament. 

- El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s’executarà segons els plànols del 

projecte objecte d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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- Els tubs per a les conduccions s’aplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 

jaços de taulons de fusta, en un receptacle determinat per varis peus drets que impedeixin que 

per qualsevol causa els conductes rellisquin o rodin. 

 

- Sempre que existeixi perill d’ensorrament es procedirà a estrebar segons càlculs expressos del 

projecte. 

 

- L’excavació del pou s’haurà d'entubar per evitar l’ensorrament sobre les persones. 

 

- Es prohibeix la permanència en solitari a l'interior de pous o galeries. 

 

NOTA-1:  S’haurà de tenir present que dos o més persones poden donar millor l’alarma que 

una sola en cas d’accident. 

 

- S’estendrà al llarg del recorregut un llibant al qual agafar-se per avançar en casos 

d’emergència. 

 

- L’ascens o descens als pous es realitzarà mitjançant escales normalitzades firmament 

ancorades als extrems superior i inferior.  - Els treballadors romandran units a l’exterior 

mitjançant una corda ancorada al cinturó de seguretat, la qual permetrà bé l’extracció de 

l’operari tirant, o en el seu defecte, la seva localització en cas de rescat.  (No oblidar que en 

casos d’ensorrament el temps utilitzat al rescat es fonamental). 

 

-  Al primer símptoma de mareig a l'interior d’un pou o galeria, es comunicarà als companys i 

es sortirà a l’exterior posant el fet en coneixement de la Direcció Facultativa. 

 

2.6.2. MAÇONERIA 

 

- Els buits existents al terra romandran protegits, per a la prevenció de caigudes. 

 

- Totes les zones on s’hagi de treballar estaran suficientment il·luminades. Quan s’utilitzin 

portàtils estaran alimentats a 24 volts, en prevenció del risc elèctric. 

 

- Les zones de treball seran netejades de runes (trossos de maons) diàriament per evitar les 

acumulacions innecessàries. 

 

- A les zones de treball s’accedirà sempre de forma segura. Es prohibeixen els "ponts d’un 

tauló". 

 

- Es prohibeix llançar trossos directament per les obertures de façanes, buits o patis. 

 

- Es prohibeix treballar junt als paràmetres acabats  d’aixecar abans de transcorregudes 48 h, si 

existeix un  règim de vents forts incidint sobre ells, es poden ensorrar sobre el personal. 

 

- Es prohibeix saltar del (forjat, part superior del caient crebantat o ampits), a les bastides 

penjades o visaves. 

 

2.6.3.  MUNTATGE DE PREFAFICATS 

 

- S’entendran cables de seguretat marrats a elements estructurals sòlids, en els quals enganxar 

el mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de rebre a la vora dels forjats, les 

peces prefabricades servides mitjançant grua. 

La peça prefabricada, serà hissada del ganxo de la grua mitjançant l’auxili de balancins. 

 

- Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en prevenció del risc 

de desploma. 

 

- Els prefabricats es descarregaran dels camions i s’aplegaran en els llocs senyalats en els 

plànols. 

 

- Els prefabricats s’aplegaran en posició horitzontal sobre jaços de taulons disposats per capes 

de tal forma que no es danyin els elements d’eixamplament per al seu hissat. 
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NOTA-0:  Si es decideix que els prefabricats han d'aplegar-se en posició vertical sobre jaços 

de taulons, defineixi contra quin element es recolzaran en un dels extrems, no oblidar que en 

posició vertical estan inestables. 

 

2.6.4. ARREBOSSATS I LLISCATS 

 

-  En tot moment es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i de recolzament per  

realitzar els treballs d’arrebossat i per evitar els accidents per relliscades. 

 

-  Les zones de treball hauran de tenir una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a una 

altura sobre el terra en torn als 2 m. 

 

- Les mires (regles, taulons, etc.), es carregaran a les espatlles en el seu cas, de tal forma que en 

caminar, l’extrem que va per davant, es trobi per sobre de l’altura del casc de qui el transporta, 

per evitar els cops a altres operaris (o les ensopegades entre obstacles - tauló (regla,    etc.). 

 

- S’acordonarà la zona on pugui caure pedra durant les operacions de projecció de pinyolets 

sobre morters, mitjançant cinta de banderoles i rètols de prohibit el pas. 

 

- Els sacs d’aglomerant  (ciments diversos o àrids), es disposaran de forma que no obstaculitzin 

els llocs de pas, per evitar accidents per ensopegades. 

 

2.6.5. PINTURA I ENVERNISSATS 

 

- Les pintures (els vernissos, dissolvents, etc.), l’emmagatzemaran en els llocs senyalats en els 

plànols amb el títol "magatzem de pintures" i es mantindrà sempre la ventilació per "tiratge 

d’aire", per evitar els riscos d’incendis i d’intoxicacions. 

 

- S’instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de 

pintures. 

 

- Sobre la fulla de la porta d’accés al magatzem de pintures, (vernissos, dissolvents...), 

s’instal·larà una senyal de "perill d’incendis" i una altra de "es prohibit fumar". 

- Els pots industrials de pintures i dissolvents s’apilaran sobre taulons de repartiment de 

càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 

- Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables amb els 

contenidors malament o completament tancats, per evitar accidents per generació d’atmosferes 

tòxiques o explosives. 

 

- Els emmagatzematges de recipients amb contenidors de pintura que contingui nitrocel·lulosa, 

es realitzaran de tal forma que es pugui realitzar voltes periòdiques dels recipients per evitar el 

risc d’inflamació. 

 

- S’evitarà la formació d’atmosferes nocives i es mantindrà sempre ventilat el local que està 

pintat (finestres i portes obertes). 

 

- Les bastides per pintar hauran de tenir una superfície de treball d’una amplària mínima de 60 

cm (tres taulons travats), per evitar els accidents per treballs realitzats sobre superfícies 

angostes. 

 

- Es prohibeix la formació de bastides a base d’un tauló recolzat en els graons de dues escales 

de mà, tant dels de recolzament lliure com de les de tisores, per evitar el risc de caiguda a 

diferent nivell. 

 

- Es prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i similars, per evitar 

la realització de treballs sobre superfícies insegures. 

  

- Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus "tisora", dotades amb sabates antilliscants i 

cadeneta limitadora d’obertura, per evitar el risc de caigudes per inestabilitat. 

 

- Es prohibeix de fumar o menjar en els estàncies on es pinti amb pintures que continguin 

dissolvents orgànics o pigments tòxics. 
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- S’advertirà al personal encarregat d’utilitzar dissolvents orgànics (o pigments tòxics) de la 

necessitat d’una profunda Salut personal (mans i cara) abans de realitzar qualsevol tipus 

d’ingesta. 

 

- Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs proper als talls on s’utilitzin 

pintures inflamables, per evitar el risc d’explosió (o d’incendi). 

 

- Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" de les instal·lacions (canonades de pressió, 

equips motobombes, caldera, conductes, etc.) durant els treballs de pintura de senyalització (o 

de protecció de conductes, canonades de pressió, equips motobombes, etc.). 

 

2.7.  INSTAL·LACIONS 

 

2.7.1. MUNTATGE D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

- Al magatzem per aplec de material elèctric s’ubicarà en el lloc senyalat als plànols. 

 

- A la fase d’obra d’obertura i tancament de regates s’esmerarà l’ordre i la neteja de l’obra, per 

evitar els riscos de trepitjades o ensopegades. 

 

- El muntatge d’aparells elèctrics (magneto tèrmics, disjuntors, etc.) serà executat sempre per 

personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 

 

- La il·luminació en els llocs de treball no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del terra. 

 

-  Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus de "tisores", dotades amb sabates antilliscants i 

cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies 

insegures i estretes. 

 

- La realització de passar els fils, penjat i connexió de la instal·lació elèctrica de l’escala, sobre 

escales de mà (o bastides sobre banquetes), s’efectuarà una vegada s’hagi protegit el buit de la 

mateixa  amb una xarxa horitzontal de seguretat, per eliminar el risc de caiguda des d’alçada. 

 

-  La realització de passar els fils, penjat i connexió de la instal·lació elèctrica de l’escala, sobre 

escales de mà (o bastides de banquetes), s’efectuarà una vegada estesa una xarxa tensa de 

seguretat entre la planta "sostre" i la planta de "recolzament" en la qual es realitzen el treballs, 

perquè s’eviti el risc de caiguda des d’alçada. 

 

- La instal·lació elèctrica a (terrats, tribunes, sortints, etc.), sobre escales de mà (o bastides 

sobre banquetes), s’efectuarà una vegada instal·lada una xarxa tensa de seguretat entre les 

plantes "sostre", i la de recolzament en la qual s’executen els treballs, per a eliminar el risc de 

caiguda des d’alçada. 

 

- L’eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material aïllant 

normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica. 

 

- Les eines dels instal·ladors elèctrics l’aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirades i 

substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata. 

- Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’ultima 

passada de fils que s’executarà serà la que va del quadre general a la de la "companyia 

subministradora", guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que 

seran els últims en instal·lar-se. 

 

- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de 

l’obra abans de ser iniciades, per evitar accidents. 

 

- Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de 

les connexions de mecanismes, proteccions i embrancaments dels quadres generals elèctrics 

directes o indirectes, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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- L’entrada en servei de les cel·les de transformació, s’efectuarà amb l’edifici desallotjat de 

personal, en presència del cap de l’obra i de la Direcció Facultativa. 

 

2.7.2.  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL DE L’OBRA 

 

2.a)  Normes de prevenció tipus pels cables 

- El calibre o secció del conjunt de cables serà sempre d’adequat per a la càrrega elèctrica que 

ha de suportar en funció del càlcul realitzat per a la maquinària i il·luminació prevista. 

- Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (esqueixos, repèls, i 

similars).  No s’admetran trams defectuosos en aquest sentit. 

 

- La distribució general des del quadre general de l’obra als quadres secundaris (o de planta), 

s’efectuarà mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 

 

- L’estesa dels cables i mànegues, s’efectuarà a una altura mínima de 2 m en els llocs de 

vianants i de 5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 

 

NOTA-0:  Si es pot, és preferible enterrar els cables elèctrics als passos de vehicles, és més 

segur si s’executa correctament.  No obstant, les altures donades a la norma precedent, s’hauran 

d’entendre com a norma general. 

 

- L’estesa dels cables per a creuar vial d’obra, s’efectuarà enterrat. Es senyalitzarà el "pas del 

cable" mitjançant un cobriment permanent de taulons que tindran per objecte el protegir 

mitjançant repartiment de càrregues, i senyalar l’existència del "pas elèctric" als vehicles.  La 

profunditat de la rasa mínima serà (entre 40 i 50 cm), el cable, anirà, a més, protegit a l'interior 

d’un tub rígid. 

 

- Els embrancaments entre mànegues sempre estaran elevats.  Es  prohibeix mantenir-los a 

terra. 

 

2.b)  Normes de prevenció tipus pels interruptors 

 

- S’ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

- Els interruptors s’instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, previstes de porta d’entrada 

amb tanca de seguretat. 

 

- Les caixes d’interruptors tindran adherida sobre la seva porta una senyal normalitzada de 

"perill, electricitat". 

 

-  Les caixes d’interruptors seran penjades, dels paraments verticals, o de "peus drets" estables. 

 

2.c)  Normes de prevenció tipus pels quadres elèctrics 

 

- Seran de tipus metàl·lics per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), 

segons  norma UNE-20324. 

 

- Tot i sent de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de pluja mitjançant viseres  

eficaces com a protecció addicional. 

 

- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 

 

- Tindran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de "perill, electricitat". 

 

NOTA-1:  Es pot optar també, a la utilització de quadres normalitzats de PVC -són més fràgils, 

però totalment aïllants de l’electricitat-, si compleixen amb la norma UNE-20324. 

 

- Els quadres elèctrics es penjaran pendents de plafons de fusta rebuts als paraments verticals o 

bé, a "peus drets" firmes. 

 

- Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s’efectuaran pujant a una banqueta de 

maniobra o estora aïllant, calculats expressament per realitzar la maniobra amb seguretat. 
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- Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a 

intempèrie, en nombre determinat segons el càlcul realitzat. 

 

- Els quadres elèctrics d’aquesta obra, estaran dotats d’enclavament elèctric d’obertura. 

 

2.d)  Normes de prevenció tipus per a les preses d’energia 

 

- Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant 

clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui 

possible, amb enclavament. 

 

2.e) Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits 

 

- Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. 

 

- Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 

 

2.8.  PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 

Per evitar els danys a tercers, tant a terra com al mar, es prendran les següents mesures de 

protecció: 

 

- Tanques de limitació i protecció, balises lluminoses i cartells de prohibit el pas a: 

 * Possibles demolicions. 

 * Zones de treball amb camins i carreteres. 

 * Zones de maquinària. 

 * Rases. 

 * Zones d’aplec. 

 * Instal·lacions i locals. 

 

- Senyalització de trànsit i balises lluminoses a: 

 * Carrers d’accés a zones de treball. 

 * Carrers on es treballa i s’interfereix amb la circulació. 

 * Desviaments per obres, etc. 

 * Riscos de les zones de treball que generen pols o que pot interferir a tercers. 

 

 

3.  SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 

3.1.  SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

L’empresa constructora disposarà d’assessorament Tècnic de Seguretat i Salut com a ajut al 

Cap d’obra. 

 

Es disposarà de brigada de seguretat per instal·lació, manteniment i reparació de proteccions. 

 

3.2.  SERVEI MÈDIC 

 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa, propi o mancomunat. 

 

 

4. VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I 

SALUT 

 

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d’acord amb el previst a l’ordenança General de Seguretat i 

Salut en el Treball. 

 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst a l’ordenança Laboral 

de Construcció o, en el seu cas, la que disposi el Conveni Col·lectiu provincial. 

 

 

 

 



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques     Document núm. 1. Memòria i annexes. Annex 2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                          

Pàg.44

5.  INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

 

Es dotarà a l’obra de farmacioles estratègicament distribuïdes i degudament dotades, que es 

revisaran periòdicament reposant el material ja consumit. 

 

Haurà d’haver en els diferents llocs de treball, algun treballador que conegui les tècniques de 

socorrisme i primers auxilis impartint cursets en cas necessari. 

 

 

6.  INSTAL·LACIONS DE SALUT I BENESTAR 

 

L’obra disposarà de locals per a vestidors, serveis higiènics i menjador degudament dotats. 

 

Els vestidors i els serveis, tindran com a mínim dos metres quadrats persona i els primers 

disposaran de taquilles individuals amb clau, seients i il·luminació. 

 

El menjador amb una superfície d'aproximadament 1,2 m2 per persona, disposarà de taules, 

seients, pica, rentavaixelles, escalfa menjars i il·luminació.  Es disposarà de recipient per les 

escombraries. 

 

Es ventilaran oportunament els locals, mantenint-los a més en bon estat de neteja i conservació 

per mitjà d’un treballador que podrà compatibilitzar aquest treball amb d’altres de l’obra. 

 

 

7.  PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 

El contractista redactarà un Pla de Seguretat i Salut on s’analitzi, estudiï, desenvolupi i 

contempli les previsions contemplades a l’estudi bàsic de Seguretat i Salut del projecte, d’acord 

amb el seu Pla d’obra, medis auxiliars i d’execució i mètodes de treball. 

 

El pla inclourà les propostes de mesures de prevenció que el Contractista proposa amb les 

corresponents justificacions tècniques i no podrà disminuir els nivells de protecció previstos a 

l’estudi bàsic de seguretat i Salut del projecte. 

 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’iniciï de l’obra pel Coordinador en 

matèria de seguretat i salut. 

 

L’administració podrà aprovar el pla després d’obtenir l’informe favorable del Coordinador en 

matèria de seguretat i salut de l’obra a realitzar. 

 

A les hores que no sigui necessari la designació de Coordinador, seran assumides per la 

Direcció Facultativa de l’obra. 

 

El pla podrà ser modificat pel Contractista, segons l’evolució de l’obra, dels treballs específics i 

de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir amb l’evolució de l’obra. 

 

Aquestes modificacions del pla tindran que ser aprovades amb anterioritat a la seva aplicació 

pel Coordinador de la seguretat i salut de l’obra o en el seu cas per la Direcció Facultativa de 

l’obra. 

 

Una còpia del pla a efectes de coneixement i seguiment restarà a l’obra per poder intervenir 

totes les persones que estiguin relacionades amb l’execució de l’obra per tal de presentar, per 

escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que s’estimin oportunes. També una 

còpia d’aquestes es presentarà al Coordinador de la seguretat i salut de l’obra. 

El pla de seguretat i salut restarà a l’obra a disposició en tot moment de la Direcció Facultativa 

de l’obra. 

 

En el centre de treball es disposarà d’un llibre d’incidències amb la finalitat de control i 

seguiment del pla de seguretat i salut a l’obra que haurà de ser facilitat pel Col·legi 

Professional del Coordinador de seguretat i salut de l’obra i si fos el cas del col·legi de la 

direcció facultativa. 
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El llibre d’incidències serà com a mínim en fulles duplicades i restarà en tot moment a l’obra 

en poder del Coordinador de seguretat i salut o en el seu cas la Direcció Facultativa. 

 

Al llibre d’incidències poden tenir accés la Direcció Facultativa, el Contractista i 

Subcontractistes (en el seu cas), treballadors autònoms i persones involucrades en treballs de 

prevenció de les empreses que executen l’obra.  També podran tenir accés els representants 

dels treballadors i els tècnics dels organismes de l’administració pública. 

 

Totes les anotacions que es realitzin al llibre d’incidències hauran de ser presentades pel 

Coordinador de seguretat i salut o en el seu cas la Direcció Facultativa, abans de 24 hores una 

còpia d’elles a la inspecció de treball i seguretat social de la província on es realitzi l’obra, al 

contractista i als representants dels treballadors. 

 

Mollerussa, Març de 2022 

L’autor del Projecte, 

 

 

Joan Santacana i Espasa 

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Col·legiat 33.517) 

Tel. 973 30 28 93 
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 31,13000 €

A0121000 h Oficial 1a 29,39000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 29,39000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 30,38000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 30,38000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 29,39000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 35,20000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 28,10000 €

A013H000 h Ajudant electricista 26,05000 €

A013M000 h Ajudant muntador 26,09000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 31,23000 €

A013U001 h Ajudant 12,37000 €

A0140000 h Manobre 24,44000 €

A0150000 h Manobre especialista 25,39000 €

A017M0000 h Tècnic acreditat supervisió mandrilat 15,03000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,39000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 24,44000 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,06000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 76,89000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 89,10000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 108,08000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 100,45000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 176,82000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 59,51000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 63,53000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 71,13000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 59,99000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 78,73000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 6,79000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 38,50000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 45,89000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 57,51000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 54,08000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 50,78000 €

C1503000 h Camió grua 53,03000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 43,91000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 46,45000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,52000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,03000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 90,93000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,83000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,14000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,05000 €

CRE23000 h Motoserra 3,70000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 12,73000 €



PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,75000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,80000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,37000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,44000 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 20,98000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,26000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 17,78000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,81000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 121,49000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,19000 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm

48,95000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 54,64000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

48,71000 €

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

51,27000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

49,97000 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

65,87000 €

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

60,86000 €

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

69,78000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

41,38000 €

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

37,86000 €

B0DF7G0A u Motlle metal·lic, per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 0,91000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,22000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

51,27000 €

B1Z07120 t Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 , per a seguretat i salut

28,31000 €

B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a seguretat i salut

0,22000 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

5,31000 €

B9912C10 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat 10,30000 €

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 1,16000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,64000 €

BBM11101 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de costat, acabada
amb pintura no reflectora

25,27000 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

27,34000 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
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BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, forma d'espiga, de fosa dúctil de 834x338x100 mm
exteriors i 52 kg de pes

57,45000 €

BD7FC370 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

21,61000 €

BD7FD570 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

41,88000 €

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 3,17000 €

BDDZAHB0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124

228,30000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,31000 €

BDK218ZJ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus 60X60, per a instal·lacions de  REGADIU 492,10000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de 420x420x40 mm i 25 kg de pes 14,60000 €

BDL5U040 u Armari de distribució per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades 282,79000 €

BDPERI0M u Pericó per a telecomunicacions tipus M de Telefònica o l'indicat als plànols, de formigó prefabricat 22,84000 €

BDPERI5D u Arqueta prefabricada de formigó tipus D, segons model oficial Telefónica 177,91000 €

BDPERI6D u Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus T1311D classe D-400, de Fundición Dúctil Benito o similar per
a pericó tipus D de Telefònica

280,00000 €

BDPERI9M u Marc i tapa de fosa dúctil de dimensions 415x415 mm exterior, i pas lliure de 300x300 28,00000 €

BFA1P204 m Tub de PP de DN 200 mm, SN 8 5,42000 €

BFA1PP54 u Clip elastomeric per escomeses en xarxes de sanejament per connectar a canonada 400 15,20000 €

BFB19400 m 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

2,05000 €

BFB1F400 m 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

7,52000 €

BFB20C01 u Cinta de senyalització del servei 0,23000 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

16,14000 €

BFWB1F42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic , 10 bar de pressió nominal, per a soldar

52,31000 €

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,13000 €

BFYB1F42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,77000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BG222051 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 63 mm de diàmetre 1,34000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,38000 €

BG222052 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 110 mm de diàmetre 2,54000 €

BG3146PP m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 2,31000 €

BG319130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,45000 €

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 0,85000 €

BG380900 m Conductor de coure  nu, unipolar d'1x35 mm2 1,11000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

9,83000 €

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix 48,91000 €
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BGW38000 u Part proporcional d'acessoris per a conductors de coure nus 0,28000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,51000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,51000 €

BHN63AA4 u Llum igual a existent tipus LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de LEDS i un dispositiu d'alimentació de 28 W de potència
total,flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000 h, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l' extrem del
suport

374,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 0,47000 €

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm

1,21000 €

BJSA31E0 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 24 estacions

405,25000 €

BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar

19,11000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1'' 3,49000 €

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 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

110,85000 €

BN1216E0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 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

194,69000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 40,72000 €

BR41362A u Aesculus hippocastanum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

116,05000 €

P0516000 m Fil guia per a conductes 0,13000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 82,84000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 ���� 25,39000 � 26,65950

Subtotal: 26,65950 26,65950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 ���� 2,03000 � 1,52250

Subtotal: 1,52250 1,52250
Materials

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

0,200 ������ 121,49000 � 24,29800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 ������ 19,80000 � 30,09600

Subtotal: 54,39400 54,39400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26660

COST DIRECTE 82,84260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,84260

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 94,33000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 ���� 25,39000 � 27,92900

Subtotal: 27,92900 27,92900
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 ���� 2,03000 � 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800
Materials

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

0,200 ������ 121,49000 � 24,29800

B0111000 m3 Aigua 0,180 ������ 1,75000 � 0,31500
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550 ������ 18,26000 � 28,30300

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650 ������ 18,44000 � 11,98600

Subtotal: 64,90200 64,90200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27929

COST DIRECTE 94,32829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,32829
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 159,34000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 ���� 25,39000 � 26,65950

Subtotal: 26,65950 26,65950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 ���� 2,03000 � 1,47175

Subtotal: 1,47175 1,47175
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200 ������ 1,75000 � 0,35000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 ������ 19,80000 � 30,29400
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200 ������ 121,49000 � 24,29800

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000 ������ 0,19000 � 76,00000

Subtotal: 130,94200 130,94200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26660

COST DIRECTE 159,33985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,33985

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica 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
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 138,34000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 ���� 25,39000 � 26,65950

Subtotal: 26,65950 26,65950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 ���� 2,03000 � 1,47175

Subtotal: 1,47175 1,47175
Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000 ������ 0,19000 � 36,10000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380 ������ 121,49000 � 46,16620

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380 ������ 19,80000 � 27,32400
B0111000 m3 Aigua 0,200 ������ 1,75000 � 0,35000

Subtotal: 109,94020 109,94020
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26660

COST DIRECTE 138,33805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,33805
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P-1 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m
de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta
1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de
gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat
aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D-400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a
pou de registre

Rend.: 1,000 1.476,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Partides d'obra

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

10,000 ������ 20,87545 � 208,75450

FDDZAHB4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

1,000 ������ 252,05295 � 252,05295

FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

2,800 ������ 306,62796 � 858,55829

FDB37460 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

1,000 ������ 156,91509 � 156,91509

Subtotal: 1.476,28083 1.476,28083

COST DIRECTE 1.476,28083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.476,28083

BHN32574 ut Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

Rend.: 1,000 160,00 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-2 ELECTRICITA2 ut Treballs d'extensió de xarxa segons pressupost
ENDESA inclòs en l'annex del projecte

Rend.: 1,000 48.218,00 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-3 ELECTRICITAT ut Treballs de reforç i adequació de les instal·lacions
existents segons el pressupost de l'annex
corresponent

Rend.: 1,000 1.800,00 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-4 F2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega manual sobre camió. Transport a l'abocador.
Inclou cànon.

Rend.: 1,000 18,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,466 ���� 25,39000 � 11,83174

Subtotal: 11,83174 11,83174
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,054 ���� 59,51000 � 3,21354
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,157 ���� 18,06000 � 2,83542
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Subtotal: 6,04896 6,04896

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17748

COST DIRECTE 18,05818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,05818

P-5 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics, càrrega sobre camió i transport a
l'abocador o planta de compostatge. Inclou la tala i
arrencada dels arbres necessaris per a poder fer la
conducció de la claveguera. Transport a la planta de
compostatge.

Rend.: 1,000 3,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 ���� 35,20000 � 1,76000

Subtotal: 1,76000 1,76000
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,010 ���� 46,45000 � 0,46450
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,010 ���� 45,89000 � 0,45890
CRE23000 h Motoserra 0,010 ���� 3,70000 � 0,03700
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117

kW
0,010 ���� 56,03000 � 0,56030

Subtotal: 1,52070 1,52070

COST DIRECTE 3,28070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,28070

P-6 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment
en terreny no classificat, inclòs roca amb mitjans
mecànics. Transport a l'abocador inclou taxes

Rend.: 1,000 3,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 ���� 24,44000 � 0,24440

Subtotal: 0,24440 0,24440
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,060 ���� 56,03000 � 3,36180

Subtotal: 3,36180 3,36180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00367

COST DIRECTE 3,60987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,60987

P-7 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5
m de fondària, en terreny no classificat inclòs roca,
amb qualsevol pendent del terreny, amb
retroexcavadora gran i amb les terres carregades i
tranportades a l'abocador. Inclou taxes

Rend.: 1,000 8,45 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 ���� 24,44000 � 0,48880

Subtotal: 0,48880 0,48880
Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,045 ���� 176,82000 � 7,95690

Subtotal: 7,95690 7,95690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00733

COST DIRECTE 8,45303
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,45303

P-8 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 1,000 7,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 ���� 108,08000 � 2,81008
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,055 ���� 78,73000 � 4,33015

Subtotal: 7,14023 7,14023

COST DIRECTE 7,14023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,14023

P-9 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

Rend.: 1,000 12,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,280 ���� 25,39000 � 7,10920

Subtotal: 7,10920 7,10920
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 ���� 59,51000 � 3,57060
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,280 ���� 6,79000 � 1,90120

Subtotal: 5,47180 5,47180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10664

COST DIRECTE 12,68764
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,68764

P-10 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 4,11 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,022 ���� 108,08000 � 2,37776
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,045 ���� 38,50000 � 1,73250

Subtotal: 4,11026 4,11026

COST DIRECTE 4,11026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,11026

P-11 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 24,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 ���� 24,44000 � 24,44000

Subtotal: 24,44000 24,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36660

COST DIRECTE 24,80660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,80660

P-12 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km.  Inclou cànon

Rend.: 1,000 7,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 ���� 108,08000 � 2,26968
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,098 ���� 57,51000 � 5,63598

Subtotal: 7,90566 7,90566

COST DIRECTE 7,90566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,90566

P-13 F931201H m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 97% del PM

Rend.: 1,000 28,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 ���� 24,44000 � 1,22200

Subtotal: 1,22200 1,22200
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 ���� 50,78000 � 1,26950
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,035 ���� 78,73000 � 2,75555
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 ���� 71,13000 � 2,48955

Subtotal: 6,51460 6,51460
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Materials
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150 ������ 17,78000 � 20,44700
B0111000 m3 Aigua 0,050 ������ 1,75000 � 0,08750

Subtotal: 20,53450 20,53450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01833

COST DIRECTE 28,28943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,28943

P-14 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 80,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 ���� 24,44000 � 10,99800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 ���� 29,39000 � 4,40850

Subtotal: 15,40650 15,40650
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 ���� 5,14000 � 0,77100

Subtotal: 0,77100 0,77100
Materials

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

1,050 ������ 60,86000 � 63,90300

Subtotal: 63,90300 63,90300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23110

COST DIRECTE 80,31160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,31160

P-15 F965A6DD m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 32,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 ���� 29,39000 � 7,05360
A0140000 h Manobre 0,520 ���� 24,44000 � 12,70880

Subtotal: 19,76240 19,76240
Materials

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

0,1001 ������ 69,78000 � 6,98498
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032 ������ 37,86000 � 0,12115

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050 ������ 5,31000 � 5,57550

Subtotal: 12,68163 12,68163

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29644

COST DIRECTE 32,74047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,74047

P-16 F9915245 u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4
peces de morter de ciment de 113x25x7 cm, amb un
cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment
blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió

Rend.: 1,000 78,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 ���� 29,39000 � 14,69500
A0140000 h Manobre 0,500 ���� 24,44000 � 12,22000

Subtotal: 26,91500 26,91500
Materials

B9912C10 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de
113x25x7 cm, amb un cantell bisellat

4,080 ������ 10,30000 � 42,02400

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

0,130 ������ 69,78000 � 9,07140

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021 ������ 41,38000 � 0,08690

Subtotal: 51,18230 51,18230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40373

COST DIRECTE 78,50103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,50103

P-17 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 29,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,430 ���� 29,39000 � 12,63770
A0140000 h Manobre 0,270 ���� 24,44000 � 6,59880

Subtotal: 19,23650 19,23650
Materials

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,

0,0306 ������ 82,84260 � 2,53498
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elaborada a l'obra
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 ������ 6,64000 � 6,77280
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031 ������ 121,49000 � 0,37662

B0111000 m3 Aigua 0,010 ������ 1,75000 � 0,01750

Subtotal: 9,70190 9,70190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28855

COST DIRECTE 29,22695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,22695

P-18 F9G22442 m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

Rend.: 1,000 83,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,225 ���� 24,44000 � 5,49900
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,142 ���� 29,39000 � 4,17338

Subtotal: 9,67238 9,67238
Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 ���� 90,93000 � 3,00069
C2003000 h Remolinador mecànic 0,075 ���� 5,83000 � 0,43725

Subtotal: 3,43794 3,43794
Materials

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050 ������ 65,87000 � 69,16350

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

0,0105 ������ 121,49000 � 1,27565

Subtotal: 70,43915 70,43915

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14509

COST DIRECTE 83,69456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,69456

P-19 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 165,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,355 ���� 29,39000 � 69,21345
A0140000 h Manobre 2,355 ���� 24,44000 � 57,55620

Subtotal: 126,76965 126,76965
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3

0,0945 ������ 159,33985 � 15,05762
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de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995 ������ 0,22000 � 17,59989

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

0,0092 ������ 121,49000 � 1,11771

B0111000 m3 Aigua 0,003 ������ 1,75000 � 0,00525
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066 ������ 51,27000 � 3,38382

Subtotal: 37,16429 37,16429

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,90154

COST DIRECTE 165,83548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,83548

P-20 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
dúctil de 834x338x100 mm exteriors i 52 kg de pes,
amb forma d'espiga, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 78,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 ���� 29,39000 � 10,28650
A0140000 h Manobre 0,350 ���� 24,44000 � 8,55400

Subtotal: 18,84050 18,84050
Materials

BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, forma
d'espiga, de fosa dúctil de 834x338x100 mm exteriors
i 52 kg de pes

1,000 ������ 57,45000 � 57,45000

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

0,040 ������ 37,86000 � 1,51440

Subtotal: 58,96440 58,96440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28261

COST DIRECTE 78,08751
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,08751

P-21 FD7FD575 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 43,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0297 ���� 24,44000 � 0,72587
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0297 ���� 30,38000 � 0,90229

Subtotal: 1,62816 1,62816
Materials
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BD7FD570 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

1,000 ������ 41,88000 � 41,88000

Subtotal: 41,88000 41,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02442

COST DIRECTE 43,53258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,53258

FDB37460 u Solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

Rend.: 1,000 156,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,050 ���� 29,39000 � 30,85950
A0140000 h Manobre 1,050 ���� 24,44000 � 25,66200

Subtotal: 56,52150 56,52150
Materials

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 75,000 ������ 1,16000 � 87,00000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2447 ������ 51,27000 � 12,54577

Subtotal: 99,54577 99,54577

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84782

COST DIRECTE 156,91509
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,91509

FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 306,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,647 ���� 29,39000 � 136,57533
A0140000 h Manobre 4,647 ���� 24,44000 � 113,57268

Subtotal: 250,14801 250,14801
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,952 ������ 0,22000 � 26,38944

B0111000 m3 Aigua 0,006 ������ 1,75000 � 0,01050
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica 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
amb formigonera de 165 l

0,176 ������ 138,33805 � 24,34750

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

0,0163 ������ 121,49000 � 1,98029

Subtotal: 52,72773 52,72773
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,75222

COST DIRECTE 306,62796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 306,62796

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 20,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 ���� 29,39000 � 8,81700
A0140000 h Manobre 0,300 ���� 24,44000 � 7,33200

Subtotal: 16,14900 16,14900
Materials

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

1,000 ������ 3,17000 � 3,17000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica 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
amb formigonera de 165 l

0,0095 ������ 138,33805 � 1,31421

Subtotal: 4,48421 4,48421

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24224

COST DIRECTE 20,87545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,87545

FDDZAHB4 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 252,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 ���� 24,44000 � 10,02040
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 ���� 29,39000 � 12,04990

Subtotal: 22,07030 22,07030
Materials

BDDZAHB0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe B125 segons norma
UNE-EN 124

1,000 ������ 228,30000 � 228,30000

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

0,0357 ������ 37,86000 � 1,35160

Subtotal: 229,65160 229,65160
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33105

COST DIRECTE 252,05295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,05295

P-22 FDG30168 m Formació de canalització per a 2 tubs de polietilè de
doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de
recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat
i muntat com a canalització soterrada. Totalment
finalitzat

Rend.: 1,000 7,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,012 ���� 24,44000 � 0,29328
A0121000 h Oficial 1a 0,012 ���� 29,39000 � 0,35268

Subtotal: 0,64596 0,64596
Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,080 ������ 48,71000 � 3,89680

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,000 ������ 1,38000 � 2,76000

Subtotal: 6,65680 6,65680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00646

COST DIRECTE 7,30922
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,30922

P-23 FDG3VM13 m Excavació de rasa de 65 cm de fons per 30 cm
d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons
de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de
l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma
tubular format per 2 conductes de PVC de 63mm, de
diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de
150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de
rasa, amb material granular seleccionat d'aportació,
en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de
mandrilat de conductes emès per laoratori homologat.
Inlcou colzes, separadors i en general tot el material
necessari per a realitzar la canalització. Totalment
executat i acabat segons detalls de canalització.

Rend.: 1,000 27,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 ���� 24,44000 � 7,33200
A0121000 h Oficial 1a 0,200 ���� 29,39000 � 5,87800
A017M0000 h Tècnic acreditat supervisió mandrilat 0,032 ���� 15,03000 � 0,48096
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Subtotal: 13,69096 13,69096
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,050 ���� 60,38000 � 3,01900
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,040 ���� 6,79000 � 0,27160
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,060 ���� 45,89000 � 2,75340

Subtotal: 6,04400 6,04400
Materials

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica,
de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm

0,055 ������ 48,95000 � 2,69225

BFB20C01 u Cinta de senyalització del servei 1,000 ������ 0,23000 � 0,23000
P0516000 m Fil guia per a conductes 2,000 ������ 0,13000 � 0,26000
BG222051 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis

interior de 63 mm de diàmetre
2,000 ������ 1,34000 � 2,68000

B03D1000 m3 Terra seleccionada 0,140 ������ 10,81000 � 1,51340

Subtotal: 7,37565 7,37565

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13691

COST DIRECTE 27,24752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,24752

P-24 FDG3VM21 m Excavació de rasa de 75 cm de fons per 45 cm
d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons
de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de
l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma
tubular format per 2 conductes de PVC de Ø110 mm,
de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó
de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de
protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de
rasa, amb material granular seleccionat d'aportació,
en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de
mandrilat de conductes emès per laoratori homologat.
Inlcou colzes, separadors i en general tot el material
necessari per a realitzar la canalització. Totalment
executat i acabat segons detalls de canalització.

Rend.: 1,000 31,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 ���� 24,44000 � 7,33200
A017M0000 h Tècnic acreditat supervisió mandrilat 0,032 ���� 15,03000 � 0,48096
A0121000 h Oficial 1a 0,200 ���� 29,39000 � 5,87800

Subtotal: 13,69096 13,69096
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,050 ���� 60,38000 � 3,01900
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,040 ���� 6,79000 � 0,27160
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,060 ���� 45,89000 � 2,75340

Subtotal: 6,04400 6,04400
Materials
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BFB20C01 u Cinta de senyalització del servei 1,000 ������ 0,23000 � 0,23000
BG222052 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis

interior de 110 mm de diàmetre
2,000 ������ 2,54000 � 5,08000

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica,
de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm

0,080 ������ 48,95000 � 3,91600

P0516000 m Fil guia per a conductes 2,000 ������ 0,13000 � 0,26000
B03D1000 m3 Terra seleccionada 0,216 ������ 10,81000 � 2,33496

Subtotal: 11,82096 11,82096

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13691

COST DIRECTE 31,69283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,69283

P-25 FDGT06PP u Formació de pedestal per armaris de
telecomunicacions, construït in situ amb formigó
HM-20, amb plantilla segons detall de plànols. Inclou
excavació, encofrat, formigonat i col·locació de tubs.
Tot inclòs, completament acabat

Rend.: 1,000 219,22 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-26 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic (PE) de color, de 30 cm
d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 ���� 26,09000 � 0,26090

Subtotal: 0,26090 0,26090
Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020 ������ 0,31000 � 0,31620

Subtotal: 0,31620 0,31620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00391

COST DIRECTE 0,58101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58101

P-27 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 79,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 ���� 29,39000 � 35,26800
A0140000 h Manobre 1,200 ���� 24,44000 � 29,32800

Subtotal: 64,59600 64,59600
Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0133 ������ 19,37000 � 0,25762
B0DF7G0A u Motlle metal·lic, per a encofrat de pericó d'enllumenat

de 38x38x55 cm, per a 150 usos
1,007 ������ 0,91000 � 0,91637
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

11,004 ������ 0,22000 � 2,42088

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

0,209 ������ 51,27000 � 10,71543

Subtotal: 14,31030 14,31030

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96894

COST DIRECTE 79,87524
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,87524

P-28 FDKZ3155 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per
a pericó de serveis de fosa dúctil de 420x420x40 mm
i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 36,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 ���� 29,39000 � 10,28650
A0140000 h Manobre 0,350 ���� 24,44000 � 8,55400

Subtotal: 18,84050 18,84050
Materials

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil
de 420x420x40 mm i 25 kg de pes

1,000 ������ 14,60000 � 14,60000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,020 ������ 159,33985 � 3,18680

Subtotal: 17,78680 17,78680

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18841

COST DIRECTE 36,81571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,81571

P-29 FDPERI5D u Subministrament i col·locació de pericó per a
telecomunicaions del tipus DM model de Telefònica o
segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera
de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de fosa
dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs
col·locació soterrada i excavació de pou i transport de
terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 575,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 ���� 24,44000 � 73,32000
A0121000 h Oficial 1a 1,200 ���� 29,39000 � 35,26800

Subtotal: 108,58800 108,58800
Materials

BDPERI5D u Arqueta prefabricada de formigó tipus D, segons
model oficial Telefónica

1,000 ������ 177,91000 � 177,91000
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BDPERI6D u Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus T1311D classe
D-400, de Fundición Dúctil Benito o similar per a
pericó tipus D de Telefònica

1,000 ������ 280,00000 � 280,00000

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica,
de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm

0,168 ������ 48,95000 � 8,22360

Subtotal: 466,13360 466,13360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,08588

COST DIRECTE 575,80748
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 575,80748

P-30 FDPERI9M u Subministrament i col·locació de pericó per a
telecomunicaions del tipus M model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat
sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa
tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs
grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i
logotip. Inclòs col·locació soterrada o empotrada en
façana segons indicacions de la direcció d'obra.
Inclou excavació de pou i transport de terres a
abocador autoritzat. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 100,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 ���� 29,39000 � 23,51200
A0140000 h Manobre 1,000 ���� 24,44000 � 24,44000

Subtotal: 47,95200 47,95200
Materials

BDPERI9M u Marc i tapa de fosa dúctil de dimensions 415x415 mm
exterior, i pas lliure de 300x300

1,000 ������ 28,00000 � 28,00000

BDPERI0M u Pericó per a telecomunicacions tipus M de Telefònica
o l'indicat als plànols, de formigó prefabricat

1,000 ������ 22,84000 � 22,84000

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica,
de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm

0,025 ������ 48,95000 � 1,22375

Subtotal: 52,06375 52,06375

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,47952

COST DIRECTE 100,49527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,49527

P-31 FFA1P301 u Connexio de servei de fins a 5 m amb tub de PP de
200 mm de diàmetre nominal, unio elastica amb anell
de goma, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar
soterrat. Connexió amb col.lector de la xarxa principal
de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per
la DO, o a pou de registre, totalment formigonat.
Inclos proves, transport de material a peu d'obra i
totalment finalitzada.

Rend.: 1,000 89,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 ���� 30,38000 � 15,19000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 ���� 26,09000 � 26,09000

Subtotal: 41,28000 41,28000
Materials

BFA1PP54 u Clip elastomeric per escomeses en xarxes de
sanejament per connectar a canonada 400

1,000 ������ 15,20000 � 15,20000

BFA1P204 m Tub de PP de DN 200 mm, SN 8 4,000 ������ 5,42000 � 21,68000
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum

1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,120 ������ 94,32829 � 11,31939

Subtotal: 48,19939 48,19939

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,41280

COST DIRECTE 89,89219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,89219

P-32 FFAS0010 u Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a
parcel·les D20 cm replès de formgió (cal sortir del
terra 0.50 m). Tot inclòs.

Rend.: 1,000 11,30 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-33 FFB19455 m 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, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 19,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 ���� 26,09000 � 5,73980
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 ���� 30,38000 � 6,68360

Subtotal: 12,42340 12,42340
Materials

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000 ������ 0,13000 � 0,13000

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300 ������ 16,14000 � 4,84200

BFB19400 m 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

1,020 ������ 2,05000 � 2,09100

Subtotal: 7,06300 7,06300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18635

COST DIRECTE 19,67275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,67275
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P-34 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 39,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,360 ���� 26,09000 � 9,39240
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,360 ���� 30,38000 � 10,93680

Subtotal: 20,32920 20,32920
Materials

BFYB1F42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

1,000 ������ 0,77000 � 0,77000

BFWB1F42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic , 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,200 ������ 52,31000 � 10,46200

BFB1F400 m 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

1,020 ������ 7,52000 � 7,67040

Subtotal: 18,90240 18,90240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30494

COST DIRECTE 39,53654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,53654

P-35 FG3136PP m Subministrament i col.locació de conductor de coure
de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de
4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat

Rend.: 1,000 8,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 ���� 26,05000 � 2,60500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 ���� 30,38000 � 3,03800

Subtotal: 5,64300 5,64300
Materials

BG3146PP m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K
0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2

1,050 ������ 2,31000 � 2,42550

Subtotal: 2,42550 2,42550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05643

COST DIRECTE 8,12493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,12493

P-36 FG319134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 ���� 30,38000 � 0,45570
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 ���� 26,05000 � 0,39075

Subtotal: 0,84645 0,84645
Materials

BG319130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020 ������ 0,45000 � 0,45900

Subtotal: 0,45900 0,45900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01270

COST DIRECTE 1,31815
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31815

P-37 FG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 ���� 26,05000 � 2,60500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,060 ���� 30,38000 � 1,82280

Subtotal: 4,42780 4,42780
Materials

BGW38000 u Part proporcional d'acessoris per a conductors de
coure nus

1,000 ������ 0,28000 � 0,28000

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 1,020 ������ 0,85000 � 0,86700

Subtotal: 1,14700 1,14700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06642

COST DIRECTE 5,64122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,64122

P-38 FG380902 m Subministrament i instal.lació de conductor de coure
nu, unipolar d'1x35 mm2, inclòs part proporcional
d'accesoris i muntat soterrat

Rend.: 1,000 8,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 ���� 30,38000 � 3,03800
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 ���� 26,05000 � 3,90750

Subtotal: 6,94550 6,94550
Materials

BG380900 m Conductor de coure  nu, unipolar d'1x35 mm2 1,020 ������ 1,11000 � 1,13220
BGW38000 u Part proporcional d'acessoris per a conductors de

coure nus
1,000 ������ 0,28000 � 0,28000

Subtotal: 1,41220 1,41220
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10418

COST DIRECTE 8,46188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,46188

P-39 FGD1222E u Subministrament i col.locació de piqueta de connexió
a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm
de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra inclòs elements especials
de muntatge i connexió

Rend.: 1,000 27,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 ���� 30,38000 � 7,07854
A013H000 h Ajudant electricista 0,233 ���� 26,05000 � 6,06965

Subtotal: 13,14819 13,14819
Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000 ������ 4,51000 � 4,51000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000 ������ 9,83000 � 9,83000

Subtotal: 14,34000 14,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19722

COST DIRECTE 27,68541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,68541

P-40 FHM11H67 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó.
Inlcou els perns i el formigó del fonament. Tractament
anticorrosió per orins fins a 50 cm per sobre rasant
paviment acabat.

Rend.: 1,000 307,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 ���� 26,05000 � 13,80650
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 ���� 30,38000 � 16,10140
A0140000 h Manobre 0,250 ���� 24,44000 � 6,11000

Subtotal: 36,01790 36,01790
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 ���� 46,45000 � 24,61850
C1503000 h Camió grua 0,530 ���� 53,03000 � 28,10590

Subtotal: 52,72440 52,72440
Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000 ������ 45,62000 � 45,62000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242 ������ 49,97000 � 12,09274
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Subtotal: 57,71274 57,71274
Partides d'obra

BHN32574 ut Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000 ������ 160,00000 � 160,00000

Subtotal: 160,00000 160,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54027

COST DIRECTE 306,99531
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 306,99531

P-41 FHN63AA4 u Luminaria modelo igual a l'existent LED, con
armadura, tapa, módulos y acoplamientos fabricados
en fundición de aluminio AC-44100, con grado de
protección IP66 general (grupo óptico y
compartimento eléctrico). La luminaria incorpora
módulos led de alto rendimiento y eficiencia e integra
ópticas fabricadas en PMMA. Cuenta con un cristal
templado de 4mm de espesor ofreciendo una
protección IK10. Cada módulo incorpora una válvula
niveladora de presión que alarga la vida de las juntas
y de los elementos electrónicos del interior. Driver
electrónico para 30V-240V. Flujo lumínico de 4000 lm
con una temperatura de color de 3000 K. Distribución
óptica simétrica longitudinal / asimétrica frontal (AS3).
Fijación vertical acoplamiento de 60mm con un grado
de inclinación de -10º a +10º (PT2). Color de la
luminaria Gris Claro RAL 9006 (C9). Driver
programado según las indicaciones del cliente. Clase
eléctrica Clase I (CI). Incorpora sistema adicional de
protección contra sobretensiones transitorias
(C-ROTEC).

Rend.: 0,182 484,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 ���� 30,38000 � 58,42308
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 ���� 26,05000 � 50,09615

Subtotal: 108,51923 108,51923
Materials

BHN63AA4 u Llum igual a existent tipus  LED per a exteriors de
distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de LEDS i un
dispositiu d'alimentació de 28 W de potència total,flux
lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 3000
K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric de classe I,
grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del suport

1,000 ������ 374,00000 � 374,00000

Subtotal: 374,00000 374,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,62779

COST DIRECTE 484,14702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 484,14702



PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

P-42 FJS51612 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 2,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 ���� 30,38000 � 1,03292
A013M000 h Ajudant muntador 0,034 ���� 26,09000 � 0,88706

Subtotal: 1,91998 1,91998
Materials

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000 ������ 0,02000 � 0,02000

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 1,050 ������ 0,47000 � 0,49350

Subtotal: 0,51350 0,51350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04800

COST DIRECTE 2,48148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,48148

P-43 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 ���� 26,09000 � 0,88706
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 ���� 30,38000 � 1,03292

Subtotal: 1,91998 1,91998
Materials

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

1,050 ������ 1,21000 � 1,27050

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000 ������ 0,02000 � 0,02000

Subtotal: 1,29050 1,29050

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04800

COST DIRECTE 3,25848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25848

P-44 FJSA31E1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 24 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Rend.: 1,000 483,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 ���� 30,38000 � 75,95000
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Subtotal: 75,95000 75,95000
Materials

BJSA31E0 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 24 estacions

1,000 ������ 405,25000 � 405,25000

Subtotal: 405,25000 405,25000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,89875

COST DIRECTE 483,09875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 483,09875

P-45 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Rend.: 1,000 45,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 ���� 30,38000 � 22,78500

Subtotal: 22,78500 22,78500
Materials

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1''

1,000 ������ 3,49000 � 3,49000

BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar

1,000 ������ 19,11000 � 19,11000

Subtotal: 22,60000 22,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34178

COST DIRECTE 45,72678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,72678

P-46 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 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

Rend.: 1,000 175,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,120 ���� 30,38000 � 34,02560
A013M000 h Ajudant muntador 1,120 ���� 26,09000 � 29,22080

Subtotal: 63,24640 63,24640
Materials

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 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

1,000 ������ 110,85000 � 110,85000



PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

Subtotal: 110,85000 110,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94870

COST DIRECTE 175,04510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,04510

P-47 FN1216E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 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

Rend.: 1,000 287,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,620 ���� 26,09000 � 42,26580
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,620 ���� 30,38000 � 49,21560

Subtotal: 91,48140 91,48140
Materials

BN1216E0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 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

1,000 ������ 194,69000 � 194,69000

Subtotal: 194,69000 194,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,37222

COST DIRECTE 287,54362
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,54362

P-48 FR41362A u Subministrament d'Aesculus hippocastanum de
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 116,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR41362A u Aesculus hippocastanum de perímetre de 16 a 18 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

1,000 ������ 116,05000 � 116,05000

Subtotal: 116,05000 116,05000
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COST DIRECTE 116,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,05000

P-49 FR61123B u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 32,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,120 ���� 28,10000 � 3,37200
A013P000 h Ajudant jardiner 0,190 ���� 31,23000 � 5,93370
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,060 ���� 35,20000 � 2,11200

Subtotal: 11,41770 11,41770
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,090 ���� 50,78000 � 4,57020
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2294 ���� 59,51000 � 13,65159

Subtotal: 18,22179 18,22179
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,1024 ������ 1,75000 � 0,17920
BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ

05C, subministrat a granel
0,0512 ������ 40,72000 � 2,08486

Subtotal: 2,26406 2,26406

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17127

COST DIRECTE 32,07482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,07482

P-50 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat ,
mixtes i amb reixats amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
i transport a l'abocador inclou canon.

Rend.: 1,000 31,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,440 ���� 25,39000 � 11,17160
A0140000 h Manobre 0,400 ���� 24,44000 � 9,77600

Subtotal: 20,94760 20,94760
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,220 ���� 18,06000 � 3,97320
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 ���� 89,10000 � 6,49539

Subtotal: 10,46859 10,46859
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31421

COST DIRECTE 31,73040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,73040

P-51 G2220000 ml Protecció sota vial amb tub de PVC DN 315,
formigonat

Rend.: 1,000 24,00 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-52 G2220001 ml Col·locació de malla senyalitzadora Rend.: 1,000 0,23 €
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-53 G2220002 ut Instal·lació placa  senyalització hidrant Rend.: 1,000 86,88 €
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-54 G2220004 ut Obertura de cata per localització de serveis de
companyies

Rend.: 1,000 32,00 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-55 G2220006 ml Excavació de rasa en calçada de 0,40x0,80, inclou
demlició de paviment, reblet i reposició de paviment

Rend.: 1,000 75,00 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-56 G2220007 ut Obertura decata en terra amb mitjans mecànics, amb
ajuda manual de manobre

Rend.: 1,000 95,00 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-57 G2220008 ml Excavació de rasa en terra en zona de nova
urbanització amb l'esplanada executada de
0,40x0,30, inclou subministre i estesa d'arena, i tapat
amb terres de l'excavació

Rend.: 1,000 12,15 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-58 G228FH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb sorra , en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 45,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 ���� 59,51000 � 7,90293
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,030 ���� 59,99000 � 1,79970

Subtotal: 9,70263 9,70263
Materials

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700 ������ 20,98000 � 35,66600

Subtotal: 35,66600 35,66600

COST DIRECTE 45,36863
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,36863

P-59 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, circular o rectangular de 60 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 32,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 ���� 26,09000 � 2,60900
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 ���� 30,38000 � 3,03800

Subtotal: 5,64700 5,64700
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,025 ���� 53,03000 � 1,32575

Subtotal: 1,32575 1,32575
Materials

BBM11101 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

1,000 ������ 25,27000 � 25,27000

Subtotal: 25,27000 25,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08471

COST DIRECTE 32,32746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,32746

P-60 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 21,000 29,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 ���� 29,39000 � 1,39952
A013U001 h Ajudant 1,000 ���� 12,37000 � 0,58905

Subtotal: 1,98857 1,98857
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 ���� 43,91000 � 0,52274

Subtotal: 0,52274 0,52274
Materials

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000 ������ 27,34000 � 27,34000

Subtotal: 27,34000 27,34000

COST DIRECTE 29,85131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,85131

P-61 GBBVU250 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini i pals de poliéster
reforçat amb fibra de vidre, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels elements
necessaris per a la correcta col·locació, segons
plànols, totalment acabada

Rend.: 1,250 187,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 ���� 31,13000 � 7,47120
A0140000 h Manobre 1,000 ���� 24,44000 � 19,55200
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 ���� 29,39000 � 23,51200
A0150000 h Manobre especialista 1,000 ���� 25,39000 � 20,31200

Subtotal: 70,84720 70,84720
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 ���� 54,08000 � 17,30560
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,300 ���� 63,53000 � 15,24720

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 ���� 1,52000 � 2,43200
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,100 ���� 76,89000 � 6,15120

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 ���� 12,73000 � 10,18400

Subtotal: 51,32000 51,32000
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200 ������ 54,64000 � 65,56800

Subtotal: 65,56800 65,56800

COST DIRECTE 187,73520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,73520

P-62 GD7FC375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,001 22,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 ���� 24,44000 � 0,48831
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,020 ���� 30,38000 � 0,60699

Subtotal: 1,09530 1,09530
Materials

BD7FC370 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000 ������ 21,61000 � 21,61000

Subtotal: 21,61000 21,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01643

COST DIRECTE 22,72173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,72173

P-63 GDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus 60X60, per a instal·lacions de regadiiu, 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. Inclou pala de rec.

Rend.: 1,000 539,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 ���� 29,39000 � 10,28650
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A0140000 h Manobre 0,700 ���� 24,44000 � 17,10800

Subtotal: 27,39450 27,39450
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,167 ���� 53,03000 � 8,85601

Subtotal: 8,85601 8,85601
Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1764 ������ 58,04000 � 10,23826

BDK218ZJ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus 60X60, per a instal·lacions de  REGADIU

1,000 ������ 492,10000 � 492,10000

Subtotal: 502,33826 502,33826

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41092

COST DIRECTE 538,99969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 538,99969

P-64 GDL5U040 u Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia,
per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de
dimensions aproximades, col·locat

Rend.: 1,000 300,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,330 ���� 29,39000 � 9,69870
A0140000 h Manobre 0,330 ���� 24,44000 � 8,06520

Subtotal: 17,76390 17,76390
Materials

BDL5U040 u Armari de distribució per a urbanitzacions de
500X700X180 mm de dimensions aproximades

1,000 ������ 282,79000 � 282,79000

Subtotal: 282,79000 282,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26646

COST DIRECTE 300,82036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,82036

P-65 GGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000 62,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,166 ���� 26,05000 � 4,32430
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 ���� 30,38000 � 5,04308

Subtotal: 9,36738 9,36738
Materials

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000 ������ 4,51000 � 4,51000

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

1,000 ������ 48,91000 � 48,91000
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Subtotal: 53,42000 53,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14051

COST DIRECTE 62,92789
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,92789

P-66 HD350000 ut Pericó per clau de pas, format per tub de PVC DN
160, col·locat en vertical formigonat

Rend.: 1,000 24,00 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-67 HD352542 u Pericó de registre per vàlvula 40 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 290x2290x100 mm,
arrebossada amb morter

Rend.: 0,652 142,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 ���� 24,44000 � 37,48466
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 ���� 29,39000 � 90,15337

Subtotal: 127,63803 127,63803
Materials

B1Z07120 t Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 , per a seguretat i salut

0,096 ������ 28,31000 � 2,71776

B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a seguretat i salut

33,000 ������ 0,22000 � 7,26000

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,056 ������ 51,27000 � 2,87112

Subtotal: 12,84888 12,84888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,91457

COST DIRECTE 142,40148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,40148

P-68 K2112699 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de
volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura
d'obra de fàbrica, amb enderroc de fonaments,
solera, amb separació, transport i gestió de residus i
residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,040 ���� 29,39000 � 1,17560
A0150000 h Manobre especialista 0,160 ���� 25,39000 � 4,06240

Subtotal: 5,23800 5,23800
Maquinària

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,045 ���� 100,45000 � 4,52025
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,045 ���� 89,10000 � 4,00950
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,040 ���� 8,05000 � 0,32200

PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,040 ���� 18,06000 � 0,72240

Subtotal: 9,57415 9,57415

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07857

COST DIRECTE 14,89072
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,89072

P-69 PAIOJ060 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la
localització de la fita existent, el mandrilat del últim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 120,20 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-70 S222F210 ut Excavacio i tapat de cala per a localitació de serveis
amb mitjans manuals i mecànics, en terres, 1x2 m2
de planta i de fondaria inferior a 2,5 m

Rend.: 1,000 169,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 ���� 24,44000 � 48,88000

Subtotal: 48,88000 48,88000
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 2,000 ���� 60,38000 � 120,76000

Subtotal: 120,76000 120,76000

COST DIRECTE 169,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,64000

P-71 XPA0CQ01 PA Partida alçada a justificar de cobrament integre en
concepte de Control de Qualitat a l'obra, de materials,
control d'execució, elaboració d'informes i realització
de document As-built de final d'execució.

Rend.: 1,000 2.200,00 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-72 XPA0PA01 PA Partida alçada a justificar per imprevistos durant
l'execució de les obres

Rend.: 1,000 5.000,00 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

P-73 XPA0SS01 PA Partida de Seguretat i Salut segons annex de l'Estudi
de Seguretat i Salut de l'Obra

Rend.: 1,000 2.021,02 €

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

El present Plec de Condicions regirà en l'execució de les obres del present projecte i prevaldrà en 

el seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals.  El present 

plec consta de les següents parts: 

 

 

CAPÍTOL I)  CONDICIONS GENERALS 

CAPÍTOL II)  CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS I 

EQUIPS 

CAPÍTOL III)  EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 

CAPÍTOL IV)  AMIDAMENTS, VALORACIÓ I ABONAMENT 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques    Document núm. 3. Plec de  condicions. Pàg.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL I 
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CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS 

 

ARTICLE 1.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

Totes les obres venen definides en els plànols i s'executaran d'acord amb el que en ells s'indiqui, 

atenent a les especificacions del present plec de condicions i a les ordres de l'enginyer director de 

les obres. 

 

És objecte d’aquest projecte definir les obres per a la realització de la urbanització de la Via 

Aurelia de Les Borges Blanques. 

 

Les obres que comprèn el present projecte són: 

 

 Demolicions de paviment i estructures existents. 

 Explanació, moviment de terres i pavimentació dels nous carrers, així com totes aquelles 

unitats complementàries com ara voreres, zones verdes, etc. 

 Xarxes de serveis relatives al sanejament; abastament d’aigua; electricitat d’alta i baixa 

tensió; enllumenat públic; xarxa de telecomunicacions i xarxa de gas. 

 Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves 

determinacions. 

 Arbrat, enjardinament i xarxa de reg. 

 Senyalització. 

 Mobiliari urbà. 

 

ARTICLE 2. TERMINI D'EXECUCIÓ 

 

L’obra haurà de quedar acabada en el termini de 3 MESOS (inclosos períodes inhàbils) excepte 

prescripció contrària del plec de condicions econòmiques-administratives. 

 

El contractista podrà sol·licitar una pròrroga d'aquest termini, per raons justificades, sempre que ho 

faci abans del venciment del mateix. Les sol·licituds cursades posteriorment no seran acceptades. 

 

ARTICLE 3. MARQUES COMERCIALS 

 

L'especificació d'una determinada marca comercial per un determinat material del projecte, bé 

sigui en els plànols o en aquest PCTP, s'entendrà sempre com a una definició de característiques 

(dimensions, qualitats, ...) exemplificada pel material que subministra l'anomenada casa comercial. 

 

En conseqüència queda sempre entesa la total llibertat per part del contractista per seleccionar els 

seus propis subministradors sol·licitant a la D.F. l'aprovació dels nous fabricats en substitució dels 

prescrits. 

 

Les característiques  tècniques del material alternatiu proposat que no puguin comprovar-se per 

inspecció visual, s'hauran de garantir mitjançant documentació suficient i en últim extrem 

mitjançant assaigs a càrrec del contractista. 

 

Queda expressament prohibida la col·locació d'aquests materials abans de rebre l'aprovació 

expressa de la D.F. 

 

ARTICLE 4. SERVEIS AFECTATS 

 

El contractista queda obligat, tal i com reflecteix el plec general, a buscar informació i a presentar-

la com a condició inexcusable per a la signatura de l'acta de replanteig. 

 

Aquesta informació s'haurà de presentar dibuixada sobre una còpia dels plànols de planta del 

projecte i segellada per l'empresa titular del servei. 

 

En particular s'exigirà la presentació dels plànols referents a esteses i conduccions elèctriques. 

 

ARTICLE 5. PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 

 

Les partides alçades a justificar per qualsevol concepte són quantitats disposades per resoldre una 

problemàtica coneguda però no quantificada en termes d'unitats d'obra. 
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Els treballs que siguin necessaris seran definits per la D.F. i el contractista estarà obligat a 

executa'ls als preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte, als que contradictòriament 

s'estableix. 

 

ARTICLE 6. PARTIDES ALÇADES PER A IMPREVISTOS 

 

Es tracta de quantitats destinades a resoldre petites actuacions necessàries per a l'execució del 

projecte i que no han estat previstes o s'ha ocasionat com a conseqüència del desenvolupament 

dels treballs. 

 

La seva execució serà ordenada per la D.F. i el contractista estarà obligat a executar-les als preus 

unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte, als que contradictòriament s'estableixin. 
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MATERIALS I EQUIPS 
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CAPÍTOL II. CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS 

MATERIALS I EQUIPS 

 

1. TERRES I ÀRIDS 

 1.1. Sòls i Terres 

 

2. LLIGANTS, REGS I MESCLES BITUMINOSES 

 

3. CIMENT 

 3.1. Condicions Generals 

 3.2. Tipus a utilitzar a les obres 

 3.3. Manipulació i emmagatzematge 

 3.4. Inspecció i assaigs 

 

4. ÀRIDS FINS A MORTERS I FORMIGONS 

 4.1. Granulometria 

 4.2. Qualitat 

 4.3. Assaigs 

 

5. ÀRIDS GRUIXUTS PER A FORMIGONS 

 5.1. Característiques generals 

 5.2. Granulometria 

 5.3. Qualitat 

 5.4. Assaigs 

 

6. AIGUA PER A MORTERS I FORMIGONS 

 6.1. Característiques generals 

 6.2. Assaigs 

 

7. ADDITIUS 

 7.1. Condicions generals 

 7.2. Aeració 

 7.3. Plastificant 

 7.4. Productes filmògens 

 

8. MORTER HIDRÀULIC 

 8.1. Condicions generals 

 8.2. Materials 

 8.3. Dosificació 

 8.4. Fabricació 

 

9. FORMIGONS 

 9.1. Condicions Generals 

 9.2. Materials 

 9.3. Tipus 

 9.4. Dosificacions 

 9.5. Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball 

 

10. ACER PER A ARMADURES 

 10.1. Acer ordinari 

 10.2. Acer especial d’alta resistència 

 10.3. Assaigs 

 

11. FUSTERIA I FERRAMENTA 

 11.1. Fustes 

 11.2. Ferro dolç 

 11.3. Ferraments i claus 

 

12. PREFABRICATS  

 12.1. Vorada 

 12.2. Rajola hidràulica 

 12.3. Pericons i pous de registre 
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13. BASTIMENTS I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A POU I PERICONS 

 13.1. Materials 

 13.2. Aspecte i acabat 

 13.3. Característiques constructives 

 13.4. Assaigs 

 

14. TUBS DE POLIETILÉ 

 14.1. Per cables (electricitat, enllumenat i telecomunicacions) 

 14.2. Per abastament d’aigua 

 

15. TUB DE POLIPROPILÈ 

 15.1. Per sanejament 

 

16. GUALS DE GRANIT 

 

17. EMBORNALS I REIXES INTERCEPTORES 

 

18. HIDRANTS 

 

19. BOQUES DE REG 

 

20. VÀLULES 

 20.1. Vàlvules de comporta 

 20.2. Vàlvules de ventosa 

 

21. ENLLUMENAT 

 21.1. Llumeneres 

 21.2. Bàculs i columnes de xapa d’acer galvanitzada 

 21.3. Làmpades 

 21.4. Caixes de derivació i protecció 

 21.5. Quadre de comandaments 

 21.6. Connexió a terra 

 21.7. Conjunt de cargols 

 21.8. Pintures 

 

22. SENYALITZACIÓ 

 22.1. Senyals de circulació 
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1. TERRES I ÀRIDS 

 

1.1 SÒLS I TERRES 

 

A efectes del seu ús en rebliment de rases, terraplens o com a fonaments de paviments, els sòls 

naturals es classificaran de la forma següent: 

 

SÒLS SELECCIONATS SS 

SÒLS ADEQUATS  SA 

SÒLS TOLERABLES ST 

SÒLS INADEQUATS SI 

 

(Sòls inadequats seran els que no compleixin les condicions exigides als tolerables) 

 

Les característiques de cada tipus, s/art. 330 PG3, són: 

 

    SS  SA  ST 

 

% Pes elements   100%  100%  75% 

Dimensions inferiors a:  8 cm  10cm  15cm 

 

PLASTICITAT   LL<30  LL<40  LL<40 

    IP<10    o bé 

        LL<65 i 

        IP>(0,6LL-9) 

 

DENSITAT MàX. 

PRÒCTOR NORMAL    >1750  >1450 

(K/dm3) 

 

 

% MATÈRIA ORGÀNICA Exempt  <1%  <2% 

Els sòls inadequats no s'utilitzaran en cap unitat d'obra i la seva possible eliminació de ciments i 

explanació serà decidida per la D.F. segons les circumstàncies particulars de cada obra. 

 

 

2. LLIGANTS, REGS I MESCLES BITUMINOSES 

 

2.1 BETUMS ASFÀLTICS FLUÏDIFICATS. (art. 211 PG3) 

 

2.2 EMULSIÓ ASFÀLTICA. (art. 213 PG3) 

 

2.3 REGS D'IMPRIMACIÓ. (art. 530 PG3) 

 

2.4 REGS D'ADHERÈNCIA. (art. 531 PG3) 

 

2.5 TRACTAMENT SUPERFICIAL. (art. 532 PG3) 

 

2.6 TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB LLETADES BITUMINOSES.  (art. 540 PG3) 

 

2.7 MESCLES BITUMINOSES EN FRED. (art. 541 PG3) 

 

2.8 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT. (art. 542 PG3) 

 

    Les característiques tècniques exigides són: 

    a) Capa de trànsit: 

      - L.A. < 25 

      - c.p.a. > 0.45 (àrid porfíric) 

      - Complir la taula 542. 3 (PG3) per tràfic pesat 

      - S'utilitzaran mescles denses  o semi denses 

         . (Va, D12, D20, D25, S12, S20, ...) 

           (En absència d'especificació s'entendrà com descrit el tipus D20 per  capes de 5 cm i el 

D12  per les de 4 cm) 

    b) Capes de base o intermèdies: 
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       - L.A. < 30 

       - c.p.a. > 0.40 

       - Complir la taula 542. 3 (PG3) per tràfic pesat 

       - S'utilitzaran mescles denses, semi denses o grosses 

         segons estableixi el plec particular. 

         (En absència d'especificació s'entendrà com descrit el tipus D20). 

 

 

3. CIMENT 

 

Art. 202 del PG3 

 

3.1  CONDICIONS GENERALS 

 

Tots els ciments que s'utilitzin a les obres s'atindran a la Instrucció RC-75 del plec de prescripcions 

tècniques generals, per a la recepció d'aglomerants hidràulics, segons Decret 1964/1975 de data 23 

de maig. 

 

Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents 

a aquest plec. 

 

3.2  TIPUS A UTILITZAR A LES OBRES 

 

D'acord amb les definicions contingudes a l'esmentat RC-75 els tipus de ciment que s'utilitzaran en 

les obres, d'acord amb l'establert en els corresponents apartats d'aquest plec, seran els següents: 

 

P-250   De dos-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat de resistència mínima 

del morter estàndard als vint-i-vuit dies. 

 

P-350  De tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat de resistència mínima 

del morter estàndard als vint-i-vuit dies. 

 

3.3  MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

 

El ciment serà transportat en envasos de paper, d'un tipus aprovat, en què haurà de constar 

expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest 

cas haurà d'acompanyar a cada remesa el document de lliurament amb les mateixes indicacions 

esmentades.  No es permetrà l'enviament de ciment en envasos de jute o teixits similars. 

 

El ciment s'emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l'adequada inspecció 

d'identificació de cada remesa,  en un magatzem protegit convenientment contra la humitat del 

terra i de les parets. 

 

En el cas que el ciment s'emmagatzemi en sacs, s'apilaran sobre tarimes, separats de les parets del 

magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l'objectiu de permetre el pas al 

personal i aconseguir una bona aeració del local.  Cada quatre capes de sacs, com a màxim, es 

col·locarà un taulell o tarima que permeti l'aeració de les piles dels sacs. 

 

3.4  INSPECCIÓ I ASSAIGS 

 

Cada una de les partides de ciment que es rebin a l'obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als 

assaigs de recepció indicats en el plec de general de condicions per a la recepció de conglomerants 

hidràulics a les obres de caràcter oficial.  Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que 

garanteixi el compliment del ciment amb tot l'exigit en el plec abans esmentat. 

 

Independentment dels assaigs, quan l'esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi 

estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la 

comprovació que les condicions d'emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es 

repetiran els assaigs de recepció abans indicats, pel següent ordre: 

 

 1. Residu sobre tamís de 4.900 malles 

 2. Pèrdua al foc 

 3. Assaigs restants 
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S'haurà de tenir en compte que només es necessita que el ciment compleixi amb l'assaig 1. o en el 

seu defecte amb el 2. perquè sigui declarat apte. 

 

Haurà de repetir-se l'assaig de comprovació de condicions d'emmagatzematge si transcorren sis 

setmanes, o més, des de l'anterior fins el moment de la seva utilització. 

 

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l'enginyer encarregat 

podrà variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes.  S'autoritza a l'enginyer encarregat 

de reduir la sèrie completa d'assaigs de recepció a les proves d'adormiment, estabilitat a l'aigua 

calenta i resistència del morter normal als set dies, si ho considera oportú. 

El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s'exigeixen en els assaigs 

que s'han esmentat. 

 

 

4. ÀRIDS FINS PER A MORTERS I FORMIGONS 

 

Els agregats fins per a formigons es compondran d'elements durs, resistents, sense excés de formes 

planes, exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 

 

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que 

compleixin els requisits de l'agregat gruixut. 

 

L'enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no 

acceptables. 

 

4.1  GRANULOMETRIA 

 

L'àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l'ús definit per les corbes límits de la 

figura 1a. a què es refereix l’article 12 B de la Instrucció pel el projecte d'Obres de formigó". 

(EHE-98) 

 

4.2  QUALITAT 

 

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi no excedirà els  límits, que a 

continuació es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 

 

  Terrossos d'argila............................................1,00 

  Fins que passin pel tamís 0,080 

  UNE 7050.......................................................5,00 

  Material retingut    pel  tamís 

  0,063 UNE 7050 i que flota   en  

  un líquid, el pes específic del 

  qual és 2.........................................................0,50 

  Compostos de sofre,  expressats  

  en SO3 i referits a l'àrid sec..........................1,00 

 

L'àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els 

àlcalis del ciment. 

 

No s'utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un 

color més fosc que el de la substància padró segons l'assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 

 

Les pèrdues de l'àrid fi sotmès a l'acció de les solucions del sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles 

serà inferior al deu per cent o al quinze per cent respectivament. 

 

4.3  ASSAIGS 

 

Tots els assaigs que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 

d'acord als mètodes d'assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l'Institut 

Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment.  

 

L'anàlisi granulomètrica s'executarà d'acord a la "Norma d'assaigs 150/58 del Laboratori de 

Transports i Mecànica del Sòl".  Les característiques de l'àrid fi es comprovaran abans de la seva 
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utilització, mitjançant l'execució de les sèries completes d'assaigs que consideri pertinents 

l'enginyer encarregat. 

 

 

5.  ÀRIDS GRUIXUTS PER A FORMIGONS 

 

5.1.  CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

L'àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent del piconat de pedra de pedrera o de graveres 

naturals. 

 

Es composarà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, sense excés de pedres 

planes, allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes 

adherides.  L'enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l'eliminació de les 

impureses no acceptables. 

 

5.2  GRANULOMETRIA 

 

Complirà en tot cas les condicions de l’article 12 B de la Instrucció per al projecte d'obres de 

formigó. 

 

La mida màxima a utilitzar serà de quatre centímetres (4 cm). 

 

5.3  QUALITAT 

 

La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l'àrid gruixut, no excedirà dels límits 

que a continuació es relacionen referits en tant per cent al pes total de la mostra: 

 

  Terrossos d'argila...............................................0,25 

  Partícules toves..................................................5,00 

  Fins que passin pel tamís 0,080 

  UNE 7050..........................................................1,00 

  Material retingut    pel  tamís 

  0,063 UNE 7050 i que flota   en 

  un líquid el pes específic del qual és 2.............1,00 

  Compostos de sofre,  expressats 

  en SO3 i referits a l'àrid sec...............................1,00 

 

L'àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb 

l'àlcalis del ciment. La pèrdua de pes de l'àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb el sulfat 

sòdic o magnèsic no serà superior al dotze per cent o al divuit per cent respectivament. 

El coeficient de qualitat, mesurat per assaigs de "Los Angeles" no serà superior a un quaranta per 

cent. 

 

5.4.  ASSAIGS 

 

Tots els assaigs que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 

d'acord als mètodes d'assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de 

l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment. 

 

L'anàlisi granulomètrica s'executarà d'acord a les "Normes d'assaigs 150/58 del Laboratori del 

Transport i Mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques". 

 

Les característiques de l'àrid gruixut a utilitzar es comprovaran abans de la seva utilització 

mitjançant l'execució de les sèries completes d'assaigs que consideri oportunes l'enginyer 

encarregat. 

 

 

6. AIGUA PER A MORTERS I FORMIGONS 

 

6.1.  CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions 

següents: 
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 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 

 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a trenta-cinc grams per litre. 

 c) Contingut de sulfats, expressats en SO3, inferior a 0,3 grams per litre. 

 

6.2.  ASSAIGS 

 

Tots els assaigs s’executaran d'acord amb els mètodes d'assaig de la H.A. 61. Les característiques 

de l'aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant 

l'execució de les sèries completes o reduïdes d'assaigs que consideri pertinents l'enginyer director. 

 

 

7. ADDITIUS 

 

7.1  CONDICIONS GENERALS 

 

S'autoritza l'ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assaigs, si 

després d'agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d'aquest 

plec. 

 

Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l'enginyer director, tenint en compte que 

una vegada aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una 

nova aprovació.  Abans de l'ús inicial de qualsevol addició, s'informarà a l'enginyer director, per 

escrit i amb quinze dies d'antelació indicant el nom i l'origen de cada addició. 

 

7.2  AIREACIÓ 

 

El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l'enginyer director en tot el formigó que s'usi de 

revestiment i estructures.  Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que 

demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides.  Això i el permís per a ús de 

l'enginyer director, alliberarà al constructor de la responsabilitat que el formigó compleixi totes les 

condicions d'aquest plec. 

 

La quantitat d'aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 

 

Els productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la "Instrucció H.A. 61", hauran de 

complir les següents condicions: 

 

a) El percentatge de traspuament d'aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà 

del seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 

b)  La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al 

vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 

 

7.3  PLASTIFICANT 

 

El constructor podrà usar un plastificat prèviament aprovat en tot el formigó d'estructures.  Aquest 

plastificant haurà d'afegir-se a l'aigua en el moment del pastat. 

 

El constructor haurà d'enviar a l'enginyer director els resultats d'assaigs que mostrin el 

comportament del plastificant i el seu efecte en la resistència del formigó  en vàries edats. 

El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a la obra exactament igual que als assaigs 

realitzats. 

 

7.4  PRODUCTES FILMÒGENS 

 

Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida 

o impermeable.  Són condicions essencials:  que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; 

que sigui capaç de formar una pel·lícula contínua, sense clivelles ni forats adherida a la superfície 

del formigó; que aquesta pel·lícula sigui flexible i romangui intacta al menys set dies després de la 

seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó.  La pèrdua de l'aigua a l'assaig 

ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat.  Hauran de ser de 

color clar preferiblement blanc, admetre un període d'emmagatzematge no inferior a noranta dies i 

complir amb les ASTM, designació C-309, i AASH0 M-148. 

 



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques    Document núm. 3. Plec de  condicions. Pàg.14 

8. MORTER HIDRÀULIC 

 

8.1  CONDICIONS GENERALS 

 

Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s'utilitzarà 

el tipus de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 

 

8.2  MATERIALS 

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s'exigeixen als articles corresponents d'aquest 

plec. 

 

El ciment serà del tipus P-250 i P-350. 

 

8.3  DOSIFICACIÓ 

 

La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 

 

El volum d'arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 

 

8.4  FABRICACIÓ 

 

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament.   En el primer cas es farà sobre pis 

impermeable, barrejant en sec el ciment i l'arena fins aconseguir un producte homogeni de color 

uniforme, al qual s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, 

tingui la consistència necessària per a la seva aplicació a l'obra. 

 

Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat 

l'adormiment i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 

 

 

 

9.  FORMIGONS 

9.1  CONDICIONS GENERALS 

 

Els formigons compliran les condicions exigides a la "Instrucció pel projecte d'Obres de Formigó 

(EHE-98)"  

 

Sempre que en una mateixa obra s'utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot 

el que s'indica en les instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de 

formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants. 

9.2  MATERIALS 

 

Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles 

del present plec de condicions i compliran les prescripcions que per a ells es fixin en els mateixos. 

 

9.3  TIPUS 

 

Per a la seva utilització en les diferents classes d'obres i d'acord amb la resistència característica 

exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta 

centímetres d'alçada, es regirà pel que s'assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 

 

No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o 

rebliment. 

 

Podran fabricar-se "in situ" els formigons de resistència característica fck=10 i fck=15. 

 

Els formigons de resistència característica especificada superior a 15N/mm2 hauran de 

subministrar-se necessàriament des de la central formigonera, llevat autorització expressa de la 

D.F. 

 

No s'admet la utilització de cendres volants a la fabricació de formigons llevat autorització 

expressa de la  D.F. 
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9.4  DOSIFICACIONS 

Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d'acord amb les 

indicacions donades a l'apartat 10.5, sent, en tot cas, acceptades per l'enginyer encarregat. 

 

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, 

amb l'única excepció de l'aigua, dosificació de la qual, es farà en volum. 

 

- Dosificació del ciment: 

 

La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (kg/m3). 

 

- Dosificació dels àrids: 

 

La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic. (kg/m3). 

 

- Dosificació de l'aigua: 

 

La dosificació de l'aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 

 

- Dosificació dels additius: 

 

Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes 

sancionats per la experiència i que hagin estat definits en el present plec. 

 

Les dosificacions hauran de ser fixades per l'enginyer director a la vista de les circumstàncies que 

concorren a cada tipus d'obra. 

 

9.5 ESTUDI DE LA BARREJA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL 

 

L'execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d'iniciar-se fins que la seva 

corresponent fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l'enginyer director. 

 

L'esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida 

de l'àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid 

gruixut, i en volum d'aigua, tot per metre cúbic de barreja.  Sobre les dosificacions ordenades, les 

toleràncies admissibles seran les següents: 

 

- L'u per cent en més o en menys, en els àrids. 

- L'u per cent en més o en menys, en la quantitat d'aigua. 

- La relació aigua-ciment es fixarà mitjançant assigs que permetin determinar el seu valor òptim, 

tenint en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de 

l'encofrat, envolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

 

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que 

tinguin les qualitats mínimes de resistència indicades en 9.3. 

 

Per confirmar aquest extrem abans d'iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la 

consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l'obra, tipus d'encofrat, etc., es 

fabricaran cinc masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en 

con d'Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el mètode d'assaig M.E. 1.8d.  un mínim de 

sis provetes per cada  una de les cinc pastades corresponents a cada dosificació.  S'obtenen 

d'aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a cada tipus de formigó.  

Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de 

la "Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de l'I.E.T.C.C.).  Així mateix, si 

l'enginyer director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assaigs de resistència flexotracció, 

els assentaments i resistències característiques obtingudes s'augmentaran i disminuiran 

respectivament, en un quinze per cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons 

executats a laboratori i a obra, i es comprovaran amb els límits que prescribeixin. Si els resultats 

són favorables, la dosificació es pot admetre com a bona. 

 

Al menys d'una de les cinc pastades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de 

provetes, amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d'equivalència entre 

la ruptura als set dies i als vint-i-vuit. 
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10. ACER PER A ARMADURES 

 

Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d'aquest nom, disposat en barres, la 

finalitat del qual és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar 

juntament amb el formigó en els demés esforços. 

 

10.1  ACER ORDINARI 

Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presentaran clivelles, bufaments ni 

minves de secció superiors al cinc per cent (5%).  El seu mòdul d'elasticitat serà superior a un 

milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 

 

Les barres llises hauran de tenir un límit elàstic aparent, igual o superior als que es senyalen a la 

següent taula: 

 

Diàmetre en mm        6         8      10      12       16      20      25    

 

Límit elàstic  

mínim (kg/cm2)   2800   2700   2600  2500  2400  2300   2300 

  

 

S'entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent del 

0,2 per cent. 

 

10.2  ACER ESPECIAL D'ALTA RESISTÈNCIA 

 

El límit elàstic aparent serà superior a quatre mil cent quilograms per centímetre quadrat (4.100 

kg/cm2). 

 

L'allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (8%) amidat sobre base de cinc (5) 

diàmetres. 

 

No s'observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180°) efectuat a vint 

graus centígrads (20°C) sobre un mandrí de diàmetre  n sen n no superior a cinc (5). 

 

Complirà la condició d'alta adherència determinada per l'assaig d'arrancada prescrit en la 

"Instrucció pel Projecte d'Obres de formigó" (EHE-98). 

 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES 

BARRES CORRUGADES 
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AEH 400N Duresa    

natural 
4100 5300 16 1,20 

AEH 400F Estirat   

en fred 
4100 4500 12 1,05 

AEH 500N Duresa 

natural 
5100 6100 14 1,15 

AEH 500F Estirat   

en fred 
5100 5600 10 1,05 

AEH 600N Duresa    

natural 
6100 7100 12 1,10 

AEH 600F Estirat   

en fred 
6100 6700 8 1,05 

 

 (1) Per al càlcul dels valors unitaris s'utilitzarà la secció nominal. 

 

 (2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic 

obtingut a cada assaig. 
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10.3  ASSAIGS 

Les característiques de les barres d'acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es 

comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant l'execució de les sèries completes d'assaigs 

que consideri pertinents l'enginyer director de l'obra. 

 

11.  FUSTERIA I FERRAMENTA 

 

11.1  FUSTES 

 

Totes les fustes s'hauran d'utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit.  Estaran 

completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que 

indiquin malaltia del material i que, per tant, afecten a la durada dels materials i al bon aspecte de 

l'obra. 

 

Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions dels plànols. 

 

L'obra s'executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça, i les 

unions entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 

 

11.2  FERRO DOLÇ 

 

El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i de cap manera trencadís o 

agre, sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 

 

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 

 

El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 

 

Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran 

contínues a llurs estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que 

tinguin manca i aquelles en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en 

agre. 

 

11.3  FERRAMENTA I CLAUS 

 

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. Els d'acer 

provindran de l'anomenat dolç, els caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que el cos, i 

no s'admetran els obtinguts per soldadura. 

 

Els cargols estaran perfectament regulats, i aquests i els perns d'un mateix diàmetre i dimensions 

intercanviables. 

 

 

12. PREFABRICATS  

 

12.1. VORADA 

 

Es defineixen com a vorades les peces de pedra o elements prefabricats de formigó col·locats 

sobre una solera adequada, que constitueixen una faixa o cinta que delimita la superfície de la 

calçada, la d'una vorera o la d'una andana. 

 

Llevat especificació en contrari, el tipus de morter que s'ha d'utilitzar serà el morter de ciment 

designat com a M 450. 

 

Les vorades prefabricades de formigó, s'executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, 

segons l'article 610 del PG-3 "Formigons", fabricats amb àrids procedents de matxucat, les 

dimensions màximes del qual seran de vint mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P-350. 

 

La forma i dimensions de les vorades de formigó seran les senyalades en els plànols i 

prescripcions tècniques. 

 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu 

s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu on s'hagin de col·locar. 

 



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques    Document núm. 3. Plec de  condicions. Pàg.18 

La longitud màxima de les peces serà d'un metre (1 m). 

S'admetrà una tolerància, en les dimensions de la secció transversal, de deu mil·límetres (± 10 

mm). 

 

Les peces s'assentaran sobre un llit de formigó, la forma i característiques del qual s'especificarà en 

els plànols i prescripcions tècniques particulars. 

 

Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres 

(5 mm).  Aquest espai es reblerà amb morter del mateix tipus que el que s'hagi utilitzat en 

l'assentament. 

La vorada s'amidarà i abonarà per metres (m) realment col·locats, de cada tipus amidats en el 

terreny, tant les vorades rectes com les vorades corbes. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

 

a) Dimensions i models: 

 

En absència d'altres especificacions en projecte  s'entendrà com a prescrit la vorada recta de granit 

de 20x24cm (serrada i flamejada) en la delimitació de voreres i tipus Americana en la rotonda i 

illetes. 

 

La longitud mínima de les peces serà de 0,5 m. 

 

S'haurà d'utilitzar peces corbes especials, d'igual secció transversal que les rectes per corbes de radi 

inferior a 5 m. 

 

b) Característiques tècniques exigides: 

 

La cara vista haurà de portar una capa de reforç i antidesgast. 

 

L'àrid gros haurà de tenir una mida màxima inferior a 1/3 del gruix de la peça i no superar els 20 

mm. 

Resistència a flexo-tracció: > 60 kg/cm2 

Resistència a compressió: > 350 Kg/cm2 

Desgast per abrasió: > 2,5 mm. 

 

12.2 RAJOLA HIDRÀULICA 

 

12.2.1. LLOSA DE FORMIGÓ 

Paviment de llosa de formigó d’alta qualitat tipus LLOSA VULCANO de Breinco o similar, de 

format 60 x 40 x 8 cm, i de color a determinar per la D.F. 

 

PROPIETATS 

 

 Acolorida en massa amb pigments inorgànics  d’alta resistència a la climatologia i a les 

radiacions solars 

 Monocapa, sense bisell i amb separadors de 3 mm. 

 Antilliscant 

 Hidrofugada; s’autoneteja amb l’aigua de la pluja 

 

COL·LOCACIÓ 

Assentar sobre un llit de morter d’un gruix màxim de 4 cm. Enllardar la part posterior de la 

peça amb una pasta feta d’aigua i ciment; pressionar peça sobre un morter de dosificació 

mínima de 380 kg/m3 (1/4) de consistència tova. És inadmissible el morter de consistència 

seca. 

 

El llit de morter s’haurà estès sobre una base de formigó HM-20 de 18-20 cm de gruix. 

 

El rejuntat es farà amb beurada de ciment mitjançant diverses escombrades fins que la junta 

quedi plena. 

 

Les lloses compliran amb els especificacions tècniques de la norma EN 1339.  

USOS 
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El format de les lloses és adequat per al pas de vianants; eventualment pot suportar trànsit de 

vehicles lleugers.  

 Cal restringir rigorosament el pas de vehicles durant els 20 dies posteriors a la col·locació. 

 

 És aconsellable limitar el pas de personal durant els 7 dies posteriors a la col·locació 

 

 És inadmissible rejuntar les peces amb beurada de ciment. 

 

 

CARACTERÍSTIQUES 

 

Norma aplicable UNE 127022-99 

Família Monocapa 

Dimensió nominal 60 x 40 x 8 

Dimensió real 60 x 40 x 8 

Elements espaiadors 3 mm 

Massa per llosa 37 kg 

Peces per m2 4,16 

 Valor norma Valor real 
Unita

t 
Classe 

Característiques d’aspecte  conforme   

Toleràncies dimensionals ± 2 ± 2 mm R 

Diferència màxima entre 

diagonals 
± 2 ± 2 mm L 

Toleràncies de planeïtat i 

curvatura 

Convexitat 

4,0 

Concavitat 2,5 

Convexa 0-2,3 

Cóncava 0–0,5 
mm U 

Resistència a la flexió ≥ 5 5,2 MPa 11 

Càrrega de ruptura ≥ 11 12,5 kN  

Absorció d’aigua ≤ 6 4,4 % H 

Resistència al desgast ≤ 23 17,4 mm  

 

CARACTERÍSTIQUES COMPLEMENTÀRIES 

 

Tipus de conglomerant  .................................. I / 42,5 R (UNE 80301; UNE 80305) 

Tipus d’àrid ....................................................................................... Granític – silici 

Additius ........................................................................... hidrofugants i plastificants 

Pigments  ............................................................................... òxids sintètics de ferro 

Densitat ................................................................................................... 2.190 g/cm3 

 

 

MESURAMENT I ABONAMENT 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i 

abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el 

subministrament, el transport i la col.locació, la preparació de la superfície de base, el llit de 

formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat 

d’obra. 

 

 

12.3. PERICONS 

 

Aquesta unitat compren l'execució d'arquetes i pous de regsitre de formigó, blocs de formigó, 

paredats, maons o qualsevol altre material previst en el projecte o autoritzat pel director de les 

obres. 

 

La forma i dimensions dels pericons i pous de registre, així com dels materials que s'han d'utilitzar, 

seran els definits en els plànols. 

 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

Una vegada efectuada l'excavació requerida, es procedirà a l'execució dels pericons o pous de 

registre, d'acord amb les condicions senyalades en els articles corresponents del present plec per a 

la fabricació, en el seu cas, i posada en obra dels materials prevists, tenint cura del seu acabat. 
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Les connexions de tubs i brocs s'efectuaran a les cotes necessàries, de forma que els extrems dels 

conductes coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs. 

 

Les tapes dels pericons o dels pous de registre s’ajustaran perfectament al cos de l'obra, i es 

col·locaran de forma que la seva cara quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 

Els pericons i pous de registre s'amidaran per unitats realment executades en obra. 

 

Els pericons i pous de registre existents a l’actualitat s’hauran d’ajustar a la nova rasant definida 

per a l’obra realitzada en les ampliacions de les voreres i la nova pavimentació del vial. 

Els pous de registre definits en els plànols són prefabricats de formigó seguint la norma ASTM i 

amb junt de goma. 

 

 

 

 

13. BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A POU I 

PERICONS 

 

Les característiques principals són les que es detallen a continuació. Per la resta, seran les 

indicades a la norma EN 124. 

 

13.1. MATERIALS 

Les tapes y marcs estaran construïts amb peces de fosa amb grafit esferoïdal. Es podrà utilitzar 

qualsevol grau de la norma UNE EN 1563, o graus intermitjos, sempre que es compleixin els 

assaigs de càrrec tipus. 

 

13.2. ASPECTE I ACABAT 

Les peces hauran d’estar lliures d’abeuradors, escantonats i rebaves, i qualsevol altre defecte 

superficial que pugui perjudicar el mecanitzat i les característiques de les peces en la seva bona 

presentació. 

 

Portaran un recobriment superficial que les protegeixi de l’oxidació generalitzada. 

 

13.3. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

 

Les característiques de les diferents tapes segueixen allò indicat a la UNE EN 124.  

En tots els casos tindran un gravat anti-lliscant segons la norma; també tindrá gravat el nom del 

servei i el d’Ajuntament de Viladecavalls. 

 

A més a més totes les peces estaran marcades amb les següents indicacions: 

 

- Segell de qualificació d’un organisme de certificació oficial (BVE, NF, etc.) 

- Nom i/o marca que permeti identificar al fabricant 

- Material 

- Identificació del fabricant 

- Classe de resistència (D-400, C-250, B-125, etc.) 

- Norma de referència: EN 124 

 

Totes les inscripcions seran llegibles i duradores. S’entén com a duradores el fet de que formin 

part integral de la tapa, és a dir, que estiguin incorporades en el model i que, per tant, siguin 

foses en una sola peça amb la tapa i/o marc. 

 

13.3.1. TAPES RODONES, CLASSE D 400 

 

Tindran 650 mm. de diàmetre exterior i una cota de pas mínima de 600 mm. (segons la 

definició de la mateixa de la norma EN 124), disposaran d’articulació tapa-marc, juntura de 

polietilè insonoritzant, i d’un dispositiu de tancament d’una sola peça de fosa dúctil (tancament 

elàstic) i, com a acabat final, un recobriment superficial d’imprimació que les protegeixi de 

l’oxidació generalitzada. El marc serà rodó, de 825 mm. de diàmetre exterior i l’altura del marc 

serà de 100 mm. tal i com indica la norma. Aquests registres s’utilitzaran pels serveis de 

clavegueram, pluvials i aigua potable (pericons a instal·lar en calçada).  

 

El model previst és RDA T2065 de Fundició Dúctil Benito o similar. 



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques    Document núm. 3. Plec de  condicions. Pàg.21 

 

13.3.2. TAPES QUADRADES, CLASSE D-400 

 

Les tapes són de fosa dúctil i els marcs són d’acer mecanosoldat galvantizat en calent. 

 

La rigidesa del marc i la superfície plana del seient del pericó garanteixen la durabilitat de la 

tapa. En la instal·lació abans i durant la seva col·locació, es recomanda mantenir les tapes en el 

seu marc.   

 

 

SERVEI 
PAS LLIURE 

(mm) 

LONGITUD TAPA 

(mm) 

Telecomunicacions 600 x 600 812 x 780 

 

 

 

13.3.3. TAPES QUADRADES, CLASSE C-250 

 

Aquest tipus de tapa és emprat per diversos serveis, fet que obliga a tenir diferents obertures 

lliures.  

 

 

SERVEI 
PAS LLIURE 

(mm) 

LONGITUD TAPA 

(mm) 

Enllumenat 500 x 500 620 x 620 

Baixa Tensió 440 x 440 580 x 580 

Telecomunicacions 300 x 300 410 x 410 

 

En tots els casos realitzada en fosa dúctil, amb un sol tancament d’una sola peça, i seguint les 

indicacions de la UNE EN 124. Revestida amb pintura asfàltica o quitrà, per tenir una 

superfície antilliscant. 

 

Disposen de tancament hidràulic, i encaix en un dels extrems per que la tapa sempre es 

col·loqui amb la mateixa posició. 

 

Revestides amb pintura asfàltica o quitrà; superfície metàl·lica antilliscant. 

 

El marc quadrat disposa de llengüetes que envolten tot el marc per un a millor instal·lació en 

obra.  

 

13. 4. ASSAIGS 

 

13.4.1. MATERIALS. 

 

Es comprovarà que el material sigui el definit en l’apartat 3 de la norma UNE EN 1563 i 

l’apartat 13.1. d’aquesta especificació. 

 

 

13. 4. 2. COMPROVACIÓ DE LA FABRICACIÓ, ASPECTE Y ACABAT. 

 

13.4.2.1. Comprovació de la fabricació: Podran comprovar-se els processos de fabricació, els 

mitjans utilitzats i els controls establerts, d’acord amb UNE EN 124. 

 

13.4.2.2. Comprovació de l’aspecte i acabat: El control d’aspecte de l’element acabat i, en el 

cas, protegit, inclourà l’examen visual acurat destinat a comprovar que es compleixen les 

característiques generals descrites en l’apartat 13.2. d’aquesta especificació. 

La selecció o rebuig del material per motius d’aspecte o acabat vindrà condicionat pel dany real 

que el defecte pugui provocar en relació a la seguretat. 

 

13.4.3. COMPROVACIÓ DE LES MESURES 

 

Es comprovarà, mitjançant dispositius apropiats, com per exemple calibres, galgues, etc., que 

les mesures crítiques de les peces satisfacin el que està especificat en l’apartat 13.3. 
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13.4.4. ASSAIG DE LA FORÇA DE CONTROL 

 

Es portarà a terme d’acord amb la norma EN 124. 

 

13.4.5. COMPROVACIÓ DE LES MARQUES 

 

Es comprovarà visualment el compliment del que està establert en el capítol 5. 

 

13.4.6. QUALIFICACIÓ 

 

En caràcter general, la inclusió de subministradors i productes es realitzarà sempre d’acord amb 

el que està establert a la norma EN 124, incloent la certificació del producte i les evidències del 

compliment continuat de la pròpia norma, a través d’un històric. 

 

 

 

14. TUBS DE POLIETILÈ  

 

14.1. PER CABLES (electricitat, enllumenat i telecomunicacions) 

 

Els tubs per la protecció de canalitzacions de cables elèctrics  i de comunicacions, seran de 

doble paret llisa interior i corrugada exterior, del tipus FUTURFLEX de FUTURA SYSTEMS 

o similar. 

 

Aquest tipus de canonada s’utilitza per diversos serveis, i entre ells es diferenciaran pel diàmetre i 

el color de la tub: 

 

SERVEI 
DIÀMETRE 

(mm) 
COLOR 

Electricitat 110 Vermell 

Enllumenat 110 Vermell 

Telecomunicacions 110 i 63 Verd 

 

Els tubs compleixen la norma UNE-EN 50086-2-4 per us normal 

 

DIMENSIONS 

 

DIÀMETRE EXTERIOR 

(mm) 

DIÀMETRE INTERIOR 

(mm) 

63 50 

110 94 

125 108 

 

 

PROPIETATS 

 

 Deflexió < 5 % (càrrega 500 N) 

 Elevada resistència a l’impacte: 5 kg des de altura > 300 a -5ºC 

 Incorporen maneguets d’unió als seus extrems 

Es subministren en barres de 6 m. 

 

S'amidarà per m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

14.2. PER ABASTAMENT D’AIGUA 

 

14.2.1. Criteris generals de definició 

 

Els tubs de polietilè d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les normes UNE 

53131, DIN 8074, DIN 8075 i ISOR 161. 

  

14.2.2. Especificacions de projecte del material 

 

El polietilè d'alta densitat del qual estaran compostes les canonades, haurà de complir, com a 

mínim, les següents propietats: 
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Densitat entre 0,945 g/cm2 i 0,965 g/cm3 

Límit elàstic: 20 N/mm2 

Tensió de ruptura: 32 N/mm2 

Tensió admissible a 20°C: 5 N/mm2 

Mòdul elàstic: 900 N/mm2 

Duresa Shore escala D entre 60 i 65 

Contingut en negre fum: 2,5% 

Allargament de ruptura > 600 % 

 

14.2.3. Especificacions de projecte dels tubs 

 

Els tubs de polietilè d'alta densitat hauran de complir, com a mínim, les següents propietats: 

Gruix de paret major o igual que el que resulta d'aplicar l'expressió: 

On: 

S: gruix mínim 

P: pressió nominal (en bar) 

Tv: tensió admissible a 20°C, que no es prendrà més gran de 5 N/mm2 llevat justificació 

tècnica que sigui acceptada pel director d'obra. 

 

La desviació admissible entre el gruix en un punt qualsevol i el gruix nominal serà positiva i tindrà 

com a màxim el valor "Y" que resulta d'aplicar la fórmula: 

 

 

 

On: 

Y: màxima desviació de gruix admissible (en mil·límetres) 

e: gruix nominal (en mil·límetres) 

 

arrodonit el resultat a la dècima de mil·límetre més propera en excés. 

 

Les toleràncies admissibles per al diàmetre exterior mig seran positives, i tindran coma  màxim un 

valor "x" (en mm) que resulta d'aplicar les fórmules següents en funció del diàmetre exterior (d) en 

mm: 

per a d  400 mm 

x = + 0,009 d 

admetent com a mínim  x = 7,03 mm 

per a 450  d  750 mm 

x = 0,004 d + 2 mm 

per a d > 750 mm 

x = + 5,00 mm 

arrodonint els resultats a la dècima de mil·límetre més pròxima en excés. 

La longitud dels tubs serà com a mínim la nominal quan es mesuri a 23°C  2° C. 

 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 

d'altres defectes.   

 

15. TUB DE POLIPROPILÈ 

 

15.1. PER SANEJAMENT 

 

Les canonades de sanejament seran de polipropilè de doble paret, corrugades exteriorment i llises 

en el seu interior. 

 

El sistema d’unió es part integrant de la canonada, permetent una unió eficaç i simple. 

 

PROPIETATS 

 

 
P/10 + T  2

d
  

10

P
 = S

v
  

 

mm 0,2 + e 0,1 = Y  
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D’acord amb la el projecte de norma EN 13476, el material utilitzat en la fabricació del tub, ha de 

presentar les següents propietats: 

 

PROPIETATS VALOR UNITATS 

Mòdul elasticitat (E(1 im)) ≥ 1250 MPa 

Densitat mitjana ≈ 0,9 g/cm3 

Coeficient mitjà d’expansió tèrmica 

lineal 
≈ 0,14 mm/mK 

Conductivitat tèrmica ≈ 0,2 WK-1 m-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONS 

 

DIÀMETRE 

NOMINAL 

(mm) 

CLASSE RIGIDESA 

(kN/m2) 

DIÀMETRE 

INTERIOR 

(MM) 

200 8 174,4 

250 8 218,4 

400 8 348,6 

500 8 437,2 

 

La longitud útil del tub és de 6 m. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

 

 Elevada resistència a la compressió diametral 

 Elevada resistència al impacte 

 Sistema d’unió per junta elàstica allotjada al perfil, evita el seu desplaçament durant la 

instal·lació 

 Lleugeres i d’elevada elasticitat, facilitant el seu emmagatzematge, moviment i instal·lació. 

 

COL·LOCACIÓ 

 

Sempre que la naturalesa del terreny i els medi d’excavació ho permetin, les partes de la rasa han 

de ser verticals , per raons econòmiques, de distribució de pes de les terres i de les càrregues de 

tràfic.  

 

S’han d’allunyar les terres excavades dels límits de la rasa per evitar eventuals esfondraments. 

 

L’amplada de la rasa depèn dels medis mecànics disponibles, de la profunditat de la rasa, de la 

seguretat dels operaris i del diàmetre de la canonada. 

En funció de totes aquestes variables i sempre que es realitzi el muntatge al fons de la rasa, 

l’amplada serà DN + 500 mm, amb un mínim de 600 mm. 

 

La profunditat de la rasa es funció de les càrregues fixes i mòbils si existeixen, de la protecció de 

la canonada davant temperatures ambientals extremes, del seu diàmetre i de condicions particulars 

de l’obra. 

 

La profunditat haurà de ser com a mínim de 0,80 m, mesurats a partir de la generatriu superior del 

tub, fins la línia de resant del terreny. 

 

Durant l’execució del llit s’ha de tenir la precaució de retirar les pedres i els materials que per la 

seva geometria siguin susceptibles de danyar les canonades. Aquestes no s’hauran de recolzar 

directament sobre el fons de la rasa, sinó sobre un llit de terra seleccionada o de sorra, amb un 

mínim de 100 mm d’altura; cuidadosament compactada i amb inclinació uniforme. 

 

MUNTATGE 
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Abans d’insertar la junta d’estanquitat al perfil de la canonada, cal netejar la boca i l’anell on s’ha 

d’allotjar, per poder eliminar la sorra i altre substàncies que puguin perjudicar la instal·lació. 

 

Els llavis de la junta d’estanquitat s’ha de col·locar de manera que s’afavoreixi la introducció del 

tub. 

 

Abans de procedir al muntatge dels tubs, s’ha d’impregnar la junta d’estanquitat amb un lubrificant 

adequat.  

 

S’amidarà per metre lineal col·locat. 

 

 

16.  GUALS DE GRANIT 

 

Els guals de granit hauran de complir les següents condicions: 

 

- Ser homogenis, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 

- Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteorizades i restes orgàniques.  

Faran un so clar en ser copejats amb un martell. 

- Tenir adherència als morters. 

- Acabat serrat i flamejat 

 

La forma i dimensions dels guals seran les senyales en els plànols i plec de prescripcions tècniques 

particulars. 

 

El gual de vianants estarà format per les següents peces: 

- Peça central (6u o 8u) 

. Peça granítica de 120x40x6 cm 

- Peça cantonera (Esquerra i dreta) 

. Peça granítica de 40x40x24 cm (2 u) 

. Peça granítica de 40x40x24 cm amb ajust a la rígola 

 

Mentre que el gual per vehicles estarà format per: 

- Peça central  

. Peça granítica de 60x40 cm 

- Peça cantonera  

. Peça granítica de 60x40 cm amb ajust a la rígola 

 

Pes específic net: 

No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kg/m3) 

  

Resistència a al compressió: 

No serà inferior a dos mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat (1.300 

kg/cm2) 

 

Coeficient de desgast: 

Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm).  

 

 

Resistència a la intempèrie: 

Sotmeses a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no presentaran clivelles, 

escrostonaments, ni cap alteració visible. 

 

Aquests determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i 

UNE 7070. 

 

 

17. EMBORNALS I REIXES INTERCEPTORES 

 

Els embornals tipus Burgos model D-4A (de la casa comercial Fábregas) o similar classe D-

400, formats per reixa i marc abatible, tenen unes dimensions exteriors del marc de 700 x 370 x 

40 mm, mentre que el pas lliure és de 620 x 280 mm. Tenen una superfície d’absorció de 17 

dm2. 
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La reixa i el marc són abatibles, mitjançant dos cargols d’acer inoxidable, i disposen de sistema 

antirobatori. 

 

La seva instal·lació tindrà lloc sobre embornal prefabricat de formigó tipus P-16 de la mateixa 

casa comercial o Igualada Prefabricados. Les dimensions exteriors, són 70x30x100 cm. 

 

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. 

 

Els embornals s’abonaran per unitats (ut) realment col·locades. En aquesta unitat es 

considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa amb el marc, i l’excavació i 

rebliment. 

 

En referència a les reixes interceptores, model REJA CUADROS R0199R de Fundició dúctil 

Benito o similar de classe D-400, tenen una longitud de reixa de 980 x 490 mm, i un pas lliure 

de 880 x 400 mm. Les mides dels forats, són 70 x 70 mm. 

Realitzada amb fosa dúctil i revestida amb pintura asfàltica o quitrà, compleix amb les 

prescripcions de la norma UNE EN 124. 

 

La seva instal·lació tindrà lloc sobre un canal de fosa del tipus RC50 de la mateixa casa 

comercial, de dimensions 980x550x395 cm. 

 

Les reixes interceptores s’abonaran per metre lineal (ml) 

 

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa, el tub de connexió dels 

embornals i interceptors a la xarxa de pluvials es mesurarà i abonarà per ml. 

 

18. HIDRANTS 

 

S'ha considerat només la instal·lació d’hidrants per a soterrar en pericó. 

 

Els enllaços ràpids o ràcords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 

23-400. 

 

Pressió de treball     <= 30 bar 

Material de construcció    Fosa 

Material dels eixos d'accionament de la vàlvula Acer inoxidable 

Material de la vàlvula    Bronze 

Material de l'obturador de la vàlvula  Goma sintètica 

Material dels enllaços ràpids (ràcords)  Aliatge d'alumini 

       per a forja anoditzat 

Gruix de l'anoditzat dels ràcords   >= 20 micres 

 

Característiques mecàniques del material dels ràcords: 

 

     - Resistència a la tracció   >= 290 N/mm2 

     - Mòdul d'elasticitat    >= 240 N/mm2 

     - Allargament     >= 8% 

     - Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1)  95 aproximadament 

 

L’hidrant soterrat en pericó ha d'estar format per: 

 

- Un pericó de registre. 

 

- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva 

connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una 

cadena. 

 

El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 

 

La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. Les boques han 

de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
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Toleràncies d’instal·lació: 

 

-Posició ......... +- 30 mm 

-Aplomat ......... <= 5 mm 

 

S’amidarà per unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

La posició ha de ser la que reflecteix el projecte o, a manca d’aquesta la indicada per la D.F. 

 

Estarà inclosa en la seva execució l'excavació, replè i sobrant a l'abocador. 

 

També estarà inclòs en el preu, totes aquelles operacions necessàries per la seva connexió a la 

xarxa.  

 

 

19. BOQUES DE REG 

 

Aquestes seran en cos de fosa i s'han d’instal·lar a la vorera. Aquest cos va acollat mitjançant 

cargols a la vàlvula. 

 

Els acoplaments seran segons norma DIN i les sortides seran amb racors tipus Barcelona d'1 1/2. 

 

Materials 

 

- Cos ......................................................................................................... fosa GG-25 

- Registre .................................................................................................. fosa GG-25 

- Tapa ........................................................................................................ fosa GG-25 

- Obturador ........................................................................ fosa GG-25, recubert amb 

 "cautxo nitrilic" (NBR) 

- Eix .................................................................................................... acer inoxidable 

- Vàvula .............................................................................................................. llantó 

- Pany tapa ............................................................................ bronze i acer inoxidable 

- Pressió treball ................................................................................................. 16 Bar 

- Racors .....................................................................alumini estampat (UNE 23400) 

 

La posició ha de ser la que reflecteix al projecte, o a manca d’aquesta la indicada per la D.F. 

 

L’eix d’enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. 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 

 

Tolerància d’instal·lació: 

 

- Posició ........................+- 30 mm. 

- Aplomat ........................ <= 5 mm 

 

 

 

 

 

20. VÀLVULES 

 

20.1. VÀLVULES DE COMPORTA 

 

Vàlvula de comporta de tancament elàstic, amb sistema d’acoblament tipus Tyton, per a 

canonades de fosa dúctil. 

 

Acoblament per sistema de pressió de la canonada sobre les vàlvules, sense brides ni cargols. 

 

L’elasticitat de les unions permet fins a un 5% de desalineació del tub. 

 

L’aïllament elèctric entre el tub i la vàlvula evita la corrosió anòdica. 
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Conjunt de cargols embotits i protegits mitjançant segellat fora del contacte de la intempèrie i 

la corrosió galvànica. 

 

Es necessiten vàlvules de PN 16, i diàmetres 50, 80, 100 i 150 mm. 

 

20.2. VÀLVULA DE VENTOSA 

 

Cos i tapa de fosa nodular GGG-42 i coberta protector en fosa gris GG-25, totalment recobert 

de epoxy en pols (RAL 5015) contra la corrosió. 

 

Disposa de boia flotador d’acer revestit de EPDM, i de comprovador de funcionament en 

llautó. 

 

El cistell és d’acer inoxidable, i el disc flotant de polipropilè. 

 

Pressió mínima de tancament estàndard: 5 mca 

 

S’instal·laran vàlvules d’aquest tipus, de DN 50 mm i PN 16. 

 

Aquestes vàlvules s’instal·len dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i tapa 

de foneria, si no porten eix telescòpic ni trampilló. 

 

Funcionament 

 

Es capaç d’evacuar grans quantitats d’aire d’una canonada durant l’operació d’emplenat de la 

mateixa. La ventosa tanca automàticament quan eliminat l’aire, l’aigua empeny el flotador cap 

a dalt. 

 

Permet l’entrada d’aire en les operacions de buidat de la canonada. Al baixa el nivell de 

l’aigua, la boia descens automàticament, permetent l’entrada d’aire i evitant els riscs de 

col·lapse de la canonada. 

 

Purga contínuament l’aire acumulat quan la conducció està a pressió. L’aire present en forma 

de bombolles o dissolt en l’aigua s’acumula en els punts més alts de la conducció, creant 

interrupcions totals o parcials del flux. El purgador incorporat es tanca automàticament una 

vegada eliminat l’aire. 

 

 

 

21. ENLLUMENAT 

 

21.1. LLUMENERES 

 

21.1.1. CITYMAX. 

 

Llumenera hermètica, amb grau d’estanquitat IP 66, constituïda per cos de fosa d’alumini 

injectat, format per dues peces articulades entre elles mitjançant dues frontisses. Bloc òptic 

Sealsafe format pel protector de vidre llis corb templat de 4 mm, protecció IK10 que incorpora 

vàlvula nivelladora de pressió que allarga la vida de les juntes i dels elements electrònics de 

l’interior. 

 

GENERALITATS  

La llumenera exigida per aquest projecte complirà amb el que a continuació es recull en aquest 

plec de condicions per cada tipus específics. 

 

Els diferents tipus de llumeneres a utilitzar, responen als següents criteris bàsics: 

 

 Seguretat de l’usuari 

 Prestacions fotomètriques per aconseguir la solució adequada més econòmica possible, 

de primera instal·lació i d’explotació 

 Aptitud a la funció, essent capaces de garantir durant la vida de la llumenera el menor 

deteriorament de les seves característiques i inicials i les menors despeses de 

manteniment. 
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La totalitat dels elements que s‘integren a les llumeneres, compliran: 

 

 Reglament electrotècnic per Baixa Tensió vigent i instruccions complementàries 

 Normativa UNE 

 Normes i recomanacions ISO 

 Normes i recomanacions CEI 

 Exigències particulars qualitatives i quantitatives contingudes a la UNE 20447 

 

MATERIALS: PARTS INTEGRANTS 

 

Per garantir la qualitat de la instal·lació, la llumenera estarà formada pels següents elements i 

aquests amb les característiques que es descriuen. 

 

 COS 

(segons especificacions de l’annex d’enllumenat públic del projecte) 

 

Complirà els següents valors: Grau O d’adherència inicial i grau 2 després d’envelliment, 

segons INTA 16.02.99; brillo no inferior al 60 % de l’inicial, segons INTA 16.02.a; canvi 

de color no superior al 3 N B S, segons INTA 16.02.08. 

 

 OBTURADOR 

(segons especificacions de l’annex d’enllumenat públic del projecte) 

 

 

 REFLECTOR 

(segons especificacions de l’annex d’enllumenat públic del projecte) 

 

 DIFUSSOR O PROTECTOR 

(segons especificacions de l’annex d’enllumenat públic del projecte) 

 

 AUXILIARS ELÈCTRICS 

(segons especificacions de l’annex d’enllumenat públic del projecte) 

 

 

 CARGOLERIA 

(segons especificacions de l’annex d’enllumenat públic del projecte) 

 

 FOTOMETRIA 

(segons especificacions de l’annex d’enllumenat públic del projecte) 

 

22.2 BÀCULS I COLUMNES DE XAPA  D’ACER GALVANITZADA 

 

Han de tenir un compartiment per accessoris amb pany. La base i tronc ha d’ésser de xapa 

d’acer galvanitzada. La xapa ha de tenir la superfície llisa i sense defectes com són bonys, 

ampolles i esquerdes incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 

 

Tindran un acabat amb galvanitzat en calent. La construcció serà del tipus I pels bàculs, i del 

tipus AM-10, segons la norma EN-40; amb una conicitat del 13 % per les columnes. 

 

S’han d’excloure les peces que tinguin reduccions de l’espessor de xapa > 0,2 mm i que afectin 

a més d’un 2% de la superfície total. 

Les portes seran llises, sense sortints. 

 

Han de tenir un cargol interior per la connexió en terra. 

 

El subministrament serà realitzat per unitats amb ancoratges inclosos, amb camió-grua i evitant 

impactes i arrossegaments. Han de portar un segell d’identificació, visible i amb un distintiu de 

la marca i número d’identificació. 

 

La columna prevista tindrà una alçada de 4 m (i juntament amb tots els elements que 

conformaran la lluminària, seran 4,5 m), es col·locaran sobre dau de formigó de 500 x 500 x 

700 mm. 
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21.3. LÀMPADES 

 

(segons especificacions de l’annex d’enllumenat públic del projecte) 

 

22.4. CAIXES DE DERIVACIÓ I PROTECCIÓ 

 

Serà de material aïllant i autoextingible segons norma UNE 53315, amb una resistència 

d’aïllament de 5 Megahmios i una rigidesa dielèctrica de 3,75 Kv durant un minut entre parts 

actives i massa, compliment la Norma UNE 21.095-73 i la recomendació UNESA 1403-B. 

 

Hauran de tindre quatre bornes que admetin cada un d’ells dos cables de la secció de la línia 

d’alimentació i dos bornes més  per la línia de comandament de la regulació del fluxe, 

disposarà també de bornes per la derivació i portafusibles cilíndrics de 10x38 segons UNE 

21.103 i estaran dotades d’una capa tancada mitjançant cargol imperdible de forma que al 

obrir-se aquesta quedi desconnectada la instal·lació elèctrica de la lluminària. 

 

21.5. QUADRE DE COMANDAMENT 

 

El quadre elèctric per l’enllumenat serà d’Arelsa o similar, i disposarà de regulador 

estabilitzador de flux i rearmament automàtic. 

 

Les dimensions exteriors sense la bancada són 1350 x 1190 x 400 mm. 

 

Més concretament es tracta d’un quadre intel·ligent de la sèrie CITI. Format per armari CITI – 

10 R 3 S DR, amb tres sortides amb diferencials rearmables, inclou protector contra 

sobretensions i està preparat per un estabilitzador – reductor de flux lluminós de 30 kVA, i un 

sistema de telegestió tipus URBILUX, amb comandament via MODEM GSM. 

 

L’armari ha estat dissenyat especialment per treballar al carrer i per facilitar  la implantació de 

Sistemes de Telegestió i Estalvi Energètic en instal·lacions d’enllumenat públic. 

 

L’envolvent exterior, d’alta resistència mecànica i a la corrosió, és d’acer inoxidable de 2 mm. 

de gruix segons norma AISI 304. Aconsegueixen estalvis d’energia totals superiors al 30 % del 

consum real de la instal·lació.  

 

S’entreguen totalment acabats i llestos per connexionar, amb comunicacions i programacions 

incorporades. Està dotat del Sistema Urbilux per la Telegestió de l’Enllumenat Públic.  

 

Aquest sistema de comandament i control centralitzat està especialment dissenyat per 

l’enllumenat públic, essent modular i adaptable a tot tipus d’instal·lacions. 

 

Es basa en la col·locació en els quadres d’enllumenat públic de petits terminals intel·ligents 

URBILUX, capaços de realitzar de manera automàtica totes les operacions que sol·licita 

l’enllumenat i transmetre-les per radio o mòdem GSM a un ordenador central tipus PC. 

 

D’aquesta manera es permet un control de l’enllumenat amb automatització de les ordres 

d’encesa i apagada de les diferents zones, en base a programacions fixes o temporals, per 

adapta el Sistema a la necessitat.  

 

Al mateix temps, es duu a terme una supervisió i registre dels paràmetres elèctrics de la 

instal·lació, tensió, intensitat, potència activa, potència reactiva, factor de potència i consum 

d’energia; així com detecció d’avaries i incidències que es produeixen en el conjunt de les 

instal·lacions (com són errades en els punts de llum, sobretensions i subtensions, potències fora 

de límits instrusisme, etc.). D’aquesta manera es facilita l’estalvi energètic  en el consum 

d’electricitat per enllumenat, facilitant l’adopció de diverses estratègies per la utilització 

racional dels recursos disponibles i millorant la gestió en el seu conjunt.  

 

Aquests sistema s’estructura jeràrquicament en tres nivells: 

 

En el nivell inferior es duu a terme el control del punt de llum mitjançant terminals URLYS, la 

informació del qual es recollida pel següent nivell. 
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El següent nivell, situat en el quadre d’enllumenat, es processen els paràmetres elèctrics, 

avaries, incidències i ordres d’encesa i apagada mitjançant el terminal URBILUX capaç de 

funcionar de manera autònoma, segons la seva pròpia programació, mantenint la informació 

adquirida i transmetre-la al nivell superior. 

 

En el nivell superior es rep i es processa la informació de la xarxa d’enllumenat, mitjançant 

equips informàtics tipus PC, dotats de programes cartogràfics amb entorn Windows. Les 

comunicacions es duran a terme a través de mòdem GSM. 

 

En referència a l’estabilitzador-reductor, és un equip  estàtic que actua de manera independent 

sobre cadascuna de les fase de la xarxa amb la finalitat d’estabilitzar la tensió a cadascuna 

d’elles respecte al neutre comú en el circuit de sortida i reduir el nivell de l’esmentada tensió a 

partir de l’ordre apropiada per produir una reducció de flux lluminós i el conseqüent estalvi 

energètic.  

S’instal·la en capçalera de línia, allotjant-se preferentment en el propi quadre de maniobra de 

l’enllumenat públic. 

 

Els estabilitzadors reductors ARESTAT són de regulació continua, podent-se modificar a 

voluntat la tensió de sortida des de l’ordinador central,  a través de un BUS 485 connectat al 

Terminal Urbilux, adaptant-se en cada moment a les necessitats reals de la instal·lació. Els 

horaris de treball poden així mateix ser programats a distància i adaptar-los als dies de la 

setmana i períodes anuals que es desitgin. 

 

Amb aquest equip s’aconsegueix un estalvi d’energia per eliminació de sobretensions 

nocturnes de més de 10 % del total consumit; així com estalvis d’energia per reducció de 

l’enllumenat en hores de baixa utilització, de més del 40 % en instal·lacions de sodi d’alta 

pressió.  

 

Al eliminar les sobretensions i efectuar sempre l’arrencada a potència nominal, s’augmenta la 

vida de les làmpades, però en aquests projecte, la tecnologia serà LED. 

Les característiques tècniques són les següents: 

 

Tensió d’entrada  .......................................  3 x 380 V + N ±15% 

Tensió de sortida  .......................................  3 x 380 V + N ±15% 

Tensió d’arrencada entre fase i neutre  ................. 200 V ± 2,5 % 

Sobreintensitat transitòria  ....................................... 2 x ln. 1 m/H 

Sobreintensitat permanent  ................................................. 1,3 ln. 

Precisió Vn. Sortida  ......................................................... ± 1,5% 

Precisió V reduïda Sortida  .............................................. ± 2,5 % 

Regulació tensió de sortida continua  

 

21.6. CONNEXIÓ A TERRA 

 

Tots els punts de llum i els armaris de control estaran units a la xarxa de terra. Les postes a 

terra estaran formades per una placa galvanitzada  de 3 mm. d’espessor i 0,5 m. x 0,5 m. de 

superfície. Les grapes de connexió seran de tipus KLK KBH-25. 

 

El cable de concessió serà de coure i de secció de 35 mm2. La resistència a terra serà inferior a 

10 Ohmis i en tot cas serà tal que no puguin produir tensions de contacte superiors a 24 V. 

 

21.7. CONJUNT DE CARGOLS 

 

Tots els elements de subjecció, conjunt de cargols, ancoratges, clips, etc. estaran tractats contra 

l’oxidació per mitjà d’un cincat quan no puguin ser galvanitzats o no s’especifiqui que hagin de 

ser de material inoxidable. 

 

Els elements que quedin  exposats a la intempèrie seran protegits amb imprimacions de pintura 

segons l’article següent. 

 

21.8. PINTURES 

 

Abans de procedir a la instal·lació dels elements galvanitzats o cincats, es desengrasarà 

respatllant amb un fregall tipo Scoth-Brite i dissolvent especial. Una vegada eixuts s’aplicarà 
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una capa de tractament adherent tipo Epomarina Primer FA i una capa d’esmalt de color que 

determini la D.F. 

 

Una vegada col·locats els punts de llum, s’efectuarà numeració amb les plaquetes tipus i 

posteriorment es donarà la segona capa d’esmalt. 

 

22. SENYALITZACIÓ 

 

22.1. SENYALS DE CIRCULACIÓ 

 

Es defineixen com a senyals de circulació les plaques, degudament substentades, que tenen per 

missió, regular i informar als usuaris en relació amb la circulació o amb els itineraris. 

 

Consten dels elements següents: 

 

- Plaques de circulació (triangular, octogonals, quadres i circulars) 

-  Plaques informatives (placa carrer, bus, recollida selectiva i de informatives) 

- Elements de substentació i ancoratge. 

 

ELEMENTS 

 

 

 

Plaques 

 

Les plaques de circulació hauran de tenir la forma, dimensions, colors i símbols, d'acord amb el 

que es prescriu en la O.C. 8.1. I.C. de 15 de juliol de 1962, amb les addicions i modificacions 

introduïdes legalment amb posterioritat i seran d’alumini de la casa comercial Girod de la gamma 

tradicional o similar. 

Les plaques d’informació seran de la casa Girod o similar amb la gamma monobloc per tots els 

plafons per grafiar d’acord amb la informació que s’ha reflexat en els plànols i seran d’alumini. 

 

Les plaques indicatives de Bus, carrer i recollida selectiva seran Girod del tipus Ariadne o similar. 

 

Elements de substentació i ancoratge 

 

Els elements de substentació i ancoratge hauran d'unir-se a les plaques mitjançant cargols o 

abraçadores, sense que es permetin soldadures d'aquests elements entre sí o amb les plaques i 

sempre segons les especificacions tècniques facilitades per fabricant del producte i que és la casa 

comercial Girod o similar. 

 

MATERIALS 

Plaques 

 

Les plaques que s'han d'emprar en senyals de circulació (triangularss, octogonals, quadrats i 

circulars), informatives (carrers, bus, recollida selectiva) i indicatives, seran d’alumini de la sèrie 

3003. 

 

L’alumini per a la senyalització rebrà un tractament de superfície consistent en el desengreixat, 

desoxidació i cromatació de de l’alumini, per tal de poder aconseguir una perfecta adherència del 

film reflexant i de les pintures.  

 

Les senyals de circulació estaran dotades amb un doble plec de seguretat que evita qualsevol 

agressivitat a les vores i les fan altament rígides. 

 

Elements de substentació i ancoratge 

 

Els elements de substentació i ancoratge per a senyals estaran constituïts per alumini (segons 

especificacions de la casa comercial Girod o similar), de color “sorra daurada”. 

 

Es podran utilitzar també altres materials que tinguin, al menys, les mateixes qualitats que 

l'alumini en quan a aspecte, durada i resitència a l'acció dels agents externs.  Malgrat tot, per a la 

utilització de tot el material que sigui diferent de l'alumini, serà necessària l'autorització expressa 

de l'administració. 
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Els vials de fixació es realitzarà en calent a una temperatura de 80 graus. 

 

Elements reflectants per a senyals 

 

Tots els materials que s'utilitzin per fer reflexives les senyals hauran d'haver estat prèviament 

aprovats pel director de les obres. 

 

Pintures 

 

Compliran allò que s'especifica en el plec de prescripcions tècniques generals PG-3: 

 

- Article 271, "Pintures de cromat de zinc-òxid de ferro, per a emprimació anticorrosiva de 

materials ferris". 

- Article 273, "Esmalts sintètics brillants per a acabat de superfícies metàl·liques". 

- Article 279, "Pintures per a emprimació anticorrosiva de materials ferris que s'han 

d'utilitzar en senyals de circulació". 

 

22.2.1. FORMA I DIMENSIONS DE LES SENYALS 

 

La forma i dimensions de les senyals tant pel que fa a les plaques, com als elements de sustentació 

i ancoratge, seran les indicades en els plànols i respecte les característiques de la casa comercial 

Girod o similar. 

 

Materials a utilitzar: 

 

Quadrada de 50x50 cm de 1,8 mm de gruix, tipus tradicional. 

Triangular de 70 cm de costat de 1,8 mm de gruix, tipus tradicional. 

Circular de 60 cm de diàmetre de 1,8 mm de gruix, tipus tradicional. 

Octogonal de 60 cm de diàmetre de 1,8 mm de gruix, tipus tradicional. 

Plafons d’alumini indicadors de 1400x175 mm del tipus gamma monobloc, serigrafiada. 

Placa per a bus de 400x400 mm, seragrafiada per les dues cares del tipus Arianne. 

Placa per a carrer de 400x320 mm, seragrafiada per les dues cares del tipus Arianne. 

Placa de recollida selectiva de 400x400 mm, seragrafiada per les dues cares del tipus Arianne. 

Suport d’alumini anoditzat (15 micres) cilíndric amb tap de diàmetre 90 mm de gruix 

Suport d’alumini anoditzat (15 micres) cilíndric amb tap de diàmetre 114 mm de gruix 

Suport d’alumini anoditzat (15 micres) cilíndric amb tap de diàmetre 76 mm de gruix 

Suport d’alumini anoditzat (15 micres) cilíndric amb tap de diàmetre 60 mm de gruix 

 

23.3.2. CONSTRUCCIÓ DELS ELEMENTS DE SUBTENTACIÓ I ANCORATGE 

 

Generalitats 

 

Els elements de substentació i ancoratge per a senyals a emprar a carreteres seran pals de xapa 

d'alumini de la casa comercial Girod o similar, que s'especifiqui en els plànols i plec de 

prescripcions tècniques particulars facilitat per la pròpia fabricant 
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CAPÍTOL III 

EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 
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CAPÍTOL III. EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 

 

 1. MOVIMENT DE TERRES 

  1.1. Esbrossada del terreny 

  1.2. Desmuntatge d'elements 

  1.3. Terraplens (art. 330 PG3) 

   1.3.1. Limitacions de l'execució 

   1.3.2. Amidament i abonament 

  1.4. Excavació de rases i pous (art.321 PG3) 

  1.5. Rebliments localitzats (art. 332 PG3) 

  1.6. Acabament i refinament (art. 340 PG3) 

  1.7. Descripció de proves i assaigs 

   1.7.1. Rebliments 

   1.7.2. Sorra de pedra calcària 

 

 2. DEMOLICIONS I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS  

  2.1. Demolició i reposició de paviments de mescla bituminosa 

  2.2. Descripció de proves i assaigs 

   2.2.1. Subbases granulats 

   2.2.2. Mescles bituminoses en calent 

   2.2.3. Regs d'emprimació 

   2.2.4. Regs d'adherència 

 

 3. ENDERROCS DE MURS 

 

 4. FORMIGONS  

  4.1. Fabricació de formigó 

   4.1.1. Transport del formigó 

   4.1.2. Col·locació del formigó 

  4.2. Formigonat en temps fred o calorós 

  4.3. Curat del formigó 

  4.4. Assaigs a l'obra 

   4.4.1. Ciment 

   4.4.2. Aigua de pastat 

   4.4.3. Àrids 

   4.4.4. Formigó 

  4.5. Junts de dilatació 

 5. ENCOFRATS I DESENCOFRATS 

  5.1. Encofrats 

  5.2. Desencofrat 

 

 6. ACER PER A ARMADURES 

 

 7. COL·LOCACIÓ DE LES CONDUCCIONS 

  7.1. Tub de polietilè 

 

 8. ALTRES ELEMENTS 

  8.1. Senyalització viària 

  8.2. Enjardinament i xarxa de reg 

  8.3. Bastiments, tapes, embornals i interceptors amb reixa 

 

 9. TREBALLS ESPECÍFICS 

  9.1. Instal·lacions elèctriques 

   9.1.1. Instal·lacions elèctriques 

   9.1.2. Descripció de proves i assaigs 

  9.2. Soldadura 

   9.2.1. Soldadures 

   9.2.2. Descripció de proves i assaigs 

  9.3. Instal.lacions enllumenat 

  9.4. Xarxa de Telecomunicacions 

 

 10.DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS D'ALTRES EQUIPS 

  10.1. Circuits elèctrics 

  10.2. Caiguda de tensió 
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  10.3. Mesurament del factor de potència 

 

 11.ALTRES TREBALLS 

 

 12.SEGURETAT I HIGIENE EN LES INSTAL.LACIONS QUE S'HAN DE 

CONSTRUIR 

  12.1.Generalitats 

  12.2.Complements de les disposicions de  seguretat i higiene en les 

instal·lacions 

   12.2.1. Plataformes, escales, suports i baranes en les activitats pròpies 

d'aquest projecte 

   12.2.2. Zones lliscadisses 

   12.2.3. Sorolls 

   12.2.4. Aïllament tèrmic 

   12.2.5. Instal·lacions de manutenció 

   12.2.6. Gasos explosius 

   12.2.7. Equips de seguretat 
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1. MOVIMENT DE TERRES 

 

1.1. ESBROSSADA DEL TERRENY 

 

Abans del començament dels treballs, el contractista sol·licitarà informació sobre possibles 

elements de vegetació que s'hagi de conservar.  Si no ho fes i per aquesta causa es produís alguna 

pèrdua, el contractista quedarà obligat a reposar al seu càrrec els elements o, en el seu defecte, 

altres que puguin resultar equivalents, a judici de la D.F. 

 

Els productes obtinguts, en cas de tenir valor comercial, seran de propietat de l'organisme 

contractant. 

 

Si el projecte no fa referència a la unitat de desbrossada s'entendrà que dit treball està comprés en 

les d'excavació i, per tant, no s'haurà de portar a terme el seu amidament i abonament per separat. 

 

S'amidarà per m3 de volum esbrossat comptant la retirada dels arbres, arrels o d'altres elements que 

per indicació de la D.F. o que es senyali en el Plec de Prescripcions com a indicatiu de ser retirat i 

transportat a l'abocador. 

 

La D.F. indicarà d'acord amb els plànols la superfície a ser esbrossada i si en algun capítol del 

pressupost del projecte no es fa referència a aquesta unitat s'entendrà que aquest treball està inclòs 

en el d'excavació, i per tant, no té lloc el seu amidament i abonament per separat. 

 

1.2. DESMUNTATGE D'ELEMENTS 

 

El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d'elements i la seva retirada i aplec d'obra o al 

magatzem municipal pel seu posterior aprofitament. 

 

Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja de l'element. 

 

El desmuntatge d'elements com a senyals de tràfic, bàculs, tanques, baranes, etc.. es realitzarà amb 

cura de no danyar  cap element.  Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada 

concloses les obres quedaran sota la custodia del contractista a la pròpia obra.  Si el contractista 

prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec seu. 

 

1.3. TERRAPLENS (ART. 330 PG3) 

 

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran en la formació de rebliments i d'altres 

usos que senyali l'enginyer director i es transportaran a les zones previstes per ell.  A excepció de 

prescripció en contrari per part de la D.F. els materials a emprar en terraplens seran com a mínim 

sòls adequats (SA) o seleccionats (SS). 

 

El material extret en excés podrà utilitzar-se en l'ampliació de terraplens si així ho autoritza el 

director. En qualsevol cas no es rebutjarà ni s'emprarà cap material excavat sense prèvia 

autorització del director, a la vista de les característiques del mateix. 

 

1.3.1. LIMITACIONS DE L'EXECUCIÓ 

 

Els terraplens s'executaran  quan la temperatura ambient, a l'obra, sigui superior a dos graus 

centígrads (2° C), i s'hauran de suspendre els treballs quan la temperatura baixi per sota del límit. 

 

Damunt les capes en execució s'ha de prohibir l'acció de tot tipus de tràfic fins que s'hagi completat 

la seva compactació. Si això no és factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar per damunt 

es distribuirà de forma que no es concentrin petjades de roderes a la superfície. 

 

S'exigirà un grau de compactació equivalent al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 

modificat. 

 

Quan sigui precís efectuar recrescudes inferiors a 10 cm haurà d'escarificar-se l'última tongada per 

garantir la travada.  No s'admetran irregularitats locals superiors als 15 mm quan es comprovi la 

superfície amb regla de 3 m ni general superiors als 3 cm respecte als nivells de projecte. 
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1.3.2. AMIDAMENT I ABONAMENT 

 

Els terraplens s'abonaran per metres cúbics (m3), amidats sobre els plànols de perfils transversals. 

 

1.4. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS (ART.321 PG3) 

 

Condicions Generals : 

 

a) La D.F. podrà, en els casos on no estigui contemplat  en el projecte  i així es jutgi necessari per 

motius de seguretat, exigir al contractista l'apuntalament de la rasa. 

 

També podrà establir-se l'apuntalament en cas de produir-se ensorraments importants (donant lloc 

a despeses addicionals importants de rebliment) sobre l'amidament teòric sobre perfil. 

En tots dos llocs l'estrebada serà d'abonament. 

 

L'apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d'estrebada i no serà mai d'abonament. 

 

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no 

s'admetran, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal no classificat com a tal. 

 

Serà de rigorosa aplicació allò que s'estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat en el 

treball relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la 

vigilància diària i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l'estat de les estrebades i 

estintolaments, i s'exigirà particularment, la constat atenció del falcat amb la finalitat que, en cap 

cas, quedi minvada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 

 

Tots els accidents que es poguessin produir per negligència en el compliment del preceptuat 

anteriorment serà exclusivament responsabilitat del contractista. 

 

b) Els productes de les excavacions es dipositaran en un sol costat de la rasa, deixant una banqueta 

de 0,60 m com a mínim i sense recolzar-se o afectar a propietats privades. 

 

Els productes obtinguts en l'excavació no es barrejaran mai amb els de la demolició a fi de no 

impedir la possible reutilització en rebliments o terraplens. 

 

Si el contractista no observés aquesta norma quedarà obligat a procedir a la separació manual dels 

mateixos fins a la conformitat de la DF o haurà d'aportar materials de préstec que substitueixin els 

inutilitzats. 

Aquests dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel trànsit general i per a 

l'entrada a les finques afectades per l'obra. 

 

La instal·lació i manteniment dels passos en condicions de total seguretat , serà a càrrec i de la 

total responsabilitat del contractista. 

 

Quan el material extret no s'hagi de reutilitzar haurà de ser retirat de l'obra en el termini màxim de 

48 h netejant les superfícies que hagin quedat brutes. 

 

El mateix termini s'aplicarà  als volums que puguin resultar sobrants. Transcorregut el termini, la 

D.F. podrà ordenar que la càrrega i el transport a l'abocador es faci per l'organisme contractista, i 

s’entendrà que ell mateix accepta les despeses que se'n derivin. 

 

c) Es prendran les precaucions necessàries per evitar que les rases i pous recullin l'escorriment 

local en cas de pluja i sempre que sigui possible es mantindran en perfectes condicions de 

drenatge. Els danys i despeses que per manca de les esmentades proteccions s'originin seran 

sempre a càrrec del contractista. 

 

d) El contractista resta obligat a protegir d'actes vandàlics els serveis que es puguin veure quan es 

realitzi l'excavació. Si la protecció no es col·loca o és insuficient, el contractista haurà de fer-se 

càrrec dels danys que sorgeixin, a més de les sancions que per l'incompliment de la seva obligació 

li siguin imposades. 

 

Es consideraran incloses en els preus d'excavació tot tipus d'apuntalaments provisionals locals, que 

per garantir la seguretat dels conductes es creguin necessaris per la DF. 
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En tot cas el traçat haurà de ser netejat perfectament eliminant en planta i amb la rasant uniforme 

amb una tolerància del 0,01 m en la longitud de la canonada, de forma que les canonades recolzin 

sense discontinuïtat al llarg de la seva generatriu inferior, llevat en les zones de junts que s'obriran 

forats d'una amplada no inferior a 0,45 m. Els forats del fons es continuaran fins a les parets 

laterals i no es realitzaran fins al moment de posar les canonades  per assegurar la seva correcta 

posició i conservació. 

 

e) El contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals d'obra (tanques, 

cintes, etc.  i fins i tot amb enllumenat) fins aconseguir la màxima seguretat per persones i béns. 

Una defectuosa senyalització, apreciada per la D.F. podrà ser causa immediata de sanció. 

f) Les rases i pous hauran d'obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar la 

descompactació del terreny contigu. 

 

g) Es consideraran inclosos en els preus de l' excavació, en qualsevol tipus de terreny, 

l'esgotament, el sanejament de talussos inestables i, en cas de no dir-se el contrari , la càrrega i 

transport de sobrants a abocador. 

 

Els esgotaments que siguin necessaris es realitzaran amb la reunió de les aigües en pous construïts 

en el punt més baix del sector afectat, de forma tal, que no s'entorpeixi el desenvolupament normal 

del treball.  Això serà en el cas que les aigües no tinguin una sortida fàcil per sí mateixes, o bé per 

no ser possible incorporar les aigües a lleres naturals o artificials existents, o bé perquè la 

necessitat d'organitzar diversos llocs de treball impedeixi el desguàs natural d'algun d'ells.  En tot 

cas s'adoptaran les mesures que determini la direcció de les obres en vista de les circumstàncies 

que concurreixin en cada cas.  

 

Mentre que les aigües reunides en els pous esmentats en el paràgraf anterior puguin ser extretes 

per mitjans manuals, a judici de la direcció facultativa de les obres, es consideraran a tots els 

efectes que les excavacions es realitzen en sec.  La mateixa consideració hauran de tenir les 

excavacions quan sigui possible desallotjar les aigües per escorrentia natural, inclòs amb obra 

complementària d’obertura de canaletes o drenatge adequat. 

 

Quan no sigui possible l'extracció de les aigües segons l'article anterior i sempre d'acord amb les 

instruccions del director d'obres, es procedirà a la seva extracció per mitjans mecànics utilitzant 

equips de bombament adequats a la importància dels cabals a evacuar.  En tal cas, es considerarà 

que l'excavació es realitza "amb esgotaments". 

 

1.5. REBLIMENTS LOCALITZATS (ART. 332 PG3) 

 

En els rebliments hauran d'utilitzar-se sòls seleccionats (SS) o adequats (SA). 

 

L'aprofitament pel rebliment dels materials obtinguts en l'excavació , quan aquests siguin sòls 

tolerables (ST) i per tant no aconsegueixin la qualitat abans esmentada, haurà de ser autoritzat per 

la DF a la vista de les circumstàncies específiques de l'obra. 

En el cas de no ser acceptables pel rebliment els sòls procedents de l'excavació, el contractista 

haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de préstec, aportant les mostres necessàries 

fins aconseguir la conformitat de la DF. 

 

Els materials de rebliment s'estendran en tongades successives de gruix uniforme de 15 cm com a 

màxim i sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades serà el suficientment reduït perquè 

amb els mitjans disponibles s'obtingui en tot el seu gruix la compactació prevista en projecte i 

assenyalada en els plànols i que en cap cas sigui inferior al que tinguin els sòls contigus. 

 

Únicament es podrà emprar formigó pobre pel rebliment de rases en els casos on l'espai a omplir 

no permeti la compactació i sol·licitant la prèvia conformitat de la DF. 

 

Queda expressament prohibit, excepte autorització expressa de la DF, la utilització de formigons 

de qualitat en rebliments de rases. 

 

1.6. ACABAMENT I REFINAMENT (ART. 340 PG3) 

 

L'acabament, allisada, reg i piconatge fins al 95% PM es considerarà inclòs en l'excavació, llevat 

disposició contrària en el pressupost. 

En particular es comprovarà l'acabament i el correcte desguàs de tots els punts. 
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1.7. DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS 

 

1.7.1. REBLIMENTS 

MATERIALS 

Per als sòls que s'han d'utilitzar en rebliments com a mínim, per a cada 3.000 m3, es realitzaran els 

següents assaigs: 

 - 2 Pròctor segons NLT-107 

 - 2 Contingut en humitat segons NLT-102 

 

EXECUCIÓ 

Per cada 1.000 m3 es realitzaran els següents assaigs: 

 - 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent determinació d'humitat. 

 

1.7.2. SORRA DE PEDRA CALCÀRIA 

 

MATERIALS 

Per cada 100 m3 de material: 

 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 

 - 1 Pròctor modificat segons NLT-108 

 

EXECUCIÓ 

Per a cada 1.000 m2 o fracció de capa col·locada: 

 - 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent determinació d' humitat. 

 

 

2. DEMOLICIONS I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 

 

2.1. DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

 

El paviment no ha de tenir conductes instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 

destorbar les feines de retirada i càrrega de runa. 

 

Cal protegir els elements de servei públic afectats per les obres. 

 

S'ha de seguir l'ordre de demolició previst.  Les restes de la demolició s'han de trossejar i s'han 

d'apilar per tal de facilitar-ne la càrrega. 

 

Un cop acabada la demolició, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

Els granulats de paviment a reposar han de ser nets, resistents i sense elements estranys. 

 

S'ha d'arribar, com a mínim, al 98% de l'assaig PM (NTL-108/72). 

 

Ha de tenir el pendent que s'especifica en el projecte. 

 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells: -1,5 del gruix 

- Planor: ± 10 mm en 3 m 

 

La superfície de paviment acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme  i sense 

segregacions.  S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant als perfils previstos. 

 

El paviment 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. 

 

Ha de tenir el pendent que s'especifica en el projecte. 

 

Densitat per compactació (Assaig Marshall): >= 98% 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 10 mm 
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- Planor: ± 5 mm en 3 m 

 

La demolició s'ha de fer amb mitjans mecànics. 

 

S'han de regar les parts per arrencar i carregar a fi d'evitar la formació de pols. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'actuació de la maquinària de 

demolició pugui afectar construccions veïnes, s'han d'aturar els treballs i avisar la D.F. 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C o en cas de pluja. 

 

L'estesa de la base s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la 

contaminació. 

 

S'ha de compactar per capes fins que el granulat quedi ben travat i no es produeixin desplaçaments 

en passar la piconadora. 

 

Les irregularitats que s'hi observin s'han de corregir després de cada passada de la piconadora. 

 

No s'ha d'estendre una altra tongada fins que no s'ha comprovat el nivell i el grau de compactació 

de la tongada anterior. 

 

S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit fins que no s'hagi consolidat definitivament. 

La base de suport ha de ser neta i ha de tenir la densitat i les rasants indicades en el projecte. 

 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla.  No pot tenir restes 

de fluïdificants o aigua a la superfície. 

 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior del pendent i amb la 

major continuïtat possible. 

 

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. 

 

2.2. DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS 

 

2.2.1. SUBBASES GRANULATS 

 

MATERIALS 

Per cada 10.000 m3 de material: 

 

 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 

 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 

 - 5 equivalent d'arena segons NLT-113 

 - 5 límits d'Atterberg segons NLT-105 i NLT-106 

 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 

 

EXECUCIÓ 

Per cada 1.000 m2 o fracció de capa col·locada: 

 

 - 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent determinació d'humitat. 

 

2.2.2. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

 

MATERIALS 

Per cada 500 m3 o fracció d'àrid gruixut: 

 

 - Resistència al desgast segons NLT-149 

 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 

 - 1 adherència segons NLT-166 
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Per cada 500 m3 o fracció d'àrid fi: 

 

 - Igual que l'àrid gruixut 

 

Per cada 100 m3 de fíller: 

 

 - 2 granulometria per matisat segons NLT-104 

 - 1 densitat aparent segons NLT-176 

 - 1 coeficient d'emulsibilitat segons NLT-180 

 

Per cada 500 m3 de barreja d'àrids: 

  

 - 2 equivalent d'arena segons NLT-113 

 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 2 temperatura d'àrids i lligant a l'entrada i sortida del mesclador 

 

Per cada 50 tones de betum asfàltic: 

 

 - 1 contingut d'aigua segons NLT-123 

 - 1 penetració segons NLT-124 

 - 1 ductivilitat segons NLT-126 

 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 

 

EXECUCIÓ 

Per cada 1.000 m2 de mescla: 

 

 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall 

NLT-159 

 

2.2.3. REGS D'EMPRIMACIÓ 

 

MATERIALS 

Per cada 25 tones o fracció de betum: 

 

 - 1 contingut d'aigua segons NLT-123 

 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 

 - 1 destil·lació segons NLT-134 

 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 

Per cada 50 m3 o fracció de l'àrid emprat: 

 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 

 - 2 contingut d'humitat segons NLT-103 

 

2.2.4. REGS D'ADHERÈNCIA 

 

MATERIALS 

Per cada 25 tones o fracció de lligant: 

 

 - 1 contingut d'aigua segons NLT-123 

 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 

 - 1 destil·lació segons NLT-134 

 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 

 

EXECUCIÓ 

 - Control de temperatura del lligant 

 

 

3. ENDERROCS DE MURS 

 

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 

 

La part que s'ha d'enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.  S'han de protegir els 

elements de servei públic que es puguin fer malbé. 
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S'ha de seguir l'ordre d'enderrocament previst.  S'ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades 

horitzontals.  Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és > = 6 m s'han de col·locar 

bastides amb una barana i un sòcol. 

 

S'han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 

 

Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que 

caigui.  Durant els treballs es permet que l'operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és 

superior a 35 cm.  Les runes s'han d'abocar cap a l'interior del recinte sense que es produeixin 

pressions perilloses sobre el mur per acumulació de material.  A l'acabar la jornada de treball no 

s'han de deixar sense protecció els murs d'alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 

 

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

 

 

4. FORMIGONS  

 

4.1. FABRICACIÓ DE FORMIGÓ 

 

El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s'executarà d'acord amb la vigent 

instrucció pel projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 

 

El pastat es farà en una formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que 

compleixi les condicions d'aquest plec.  Les formigoneres aniran a la velocitat de règim 

recomanada pel fabricant.  En el pastat en formigoneres, s'efectuarà l'abocament dels elements de 

tal manera que la seva integració successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua. 

 

Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a 

partir del moment que tots els materials s'han abocat dins la formigonera.  Per formigoneres de 

més de tres metres cúbics de capacitat el temps de pastat augmenta respecte a l'anterior en quinze 

segons per cada metre cúbic o fracció de metre cúbic en excés sobre la capacitat anterior. El 

temps de pastat s'haurà d'augmentar si és necessari, per assegurar la uniformitat i consistència 

requerida pel formigó. 

 

El formigó que s'hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per l'enginyer 

director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d'haver començat a adormir-

se, serà rebutjat a expenses del contractista. 

 

Abans d'omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es 

permetrà tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d'adormiment. Quan la formigonera hagi 

estat parada més de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s'hi aboquin nous 

materials. 

 

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s'apagarà immediatament i es 

mantindrà fora d'ús fins que sigui  degudament arrenjada. 

 

Les addicions s'afegiran en una part de l'aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que 

garanteixi la distribució uniforme del producte en el formigó. 

 

4.1.1. TRANSPORT DEL FORMIGÓ 

 

El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes 

aprovats per l'enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació 

d'aigua, o intrusió de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l'obra de 

formigons que acusin un principi d'adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 

La màxima caiguda lliure vertical de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà 

d'un metre, procurant que la descàrrega del formigó en l'obra es realitzi el més a prop possible del 

lloc de situació definitiva, per reduir al mínim les posteriors manipulacions. 

 

4.1.2. COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ 
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La forma de col·locació del formigó serà aprovada per l'enginyer director, qui comprovarà si hi 

ha pèrdues d'homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del 

formigonat. 

 

No s'utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs, tremuges o equips similars si no són 

especialment aprovats per l'enginyer director, la resistència no es mourà dins de l'encofrat, 

utilitzant el vibrador. 

 

No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l'enginyer director, la 

resistència i demés característiques exigides al formigó. 

 

Les superfícies sobre les quals s'ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, 

sense restes d'oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 

 

Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l'enginyer 

director, immediatament abans del formigonat. 

El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el 

vibrador utilitzat. 

 

La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és 

necessari amb picons o paletes a mà. S'utilitzaran vibradors d'agulla d'una freqüència no inferior a 

sis revolucions per minut. L'amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidació 

satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se especialment a les parets i racons de l'encofrat, fins 

eliminar possibles nius. Es tindrà especial cura per evitar que els vibradors toquin els encofrats.  

 

Els punts d'aplicació dels vibradors, seran tants com sigui necessari perquè, sense que es 

produeixin segregacions, l'efecte s' estengui a tota la massa. 

 

Els vibradors d'agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es reiteraran 

lentament. La distància entre els successius punts d'immersió haurà de ser l'apropiada per produir 

en tota la superfície de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades 

s'introduirà el vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent. 

El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada a l'abocar l'altra. 

 

El formigonat es realitzarà sempre en presència de l'enginyer director o d'un inspector autoritzat. 

 

4.2. FORMIGONAT EN TEMPS FRED O CALORÓS 

 

Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-

vuit hores següents pugui descendir la temperatura mínima de l'ambient per sota de zero graus 

centígrads i en particular quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre 

graus centígrads. 

 

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l'autorització prèvia de 

l'enginyer director, utilitzant una addició de clorur càlcic en preparació compresa entre l'un i mig i 

el dos i mig per cent del pes del ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions 

corresponents, i que les superfícies s’arrecerin o es defensin de la intempèrie. 

 

Si en lloc d'utilitzar clorur càlcic s'utilitzen altres addicions com a acceleracions de l'adormiment, 

serà necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assaigs que acreditin l'eficàcia 

de la seva aplicació a les temperatures mínimes previstes. 

 

En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment 

senyalades, s'adoptaran, prèvia autorització de l'enginyer director, les mesures suficients perquè 

l'adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill. 

 

En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d'adormiment i 

enduriment, la temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 

 

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja 

provetes que conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions 

de cura, s'assajaran després per conèixer les condicions de resistència assolides. 
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Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l'ambient de l'obra, no només amb 

la finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 

 

En temps calorós es procurarà que no s'evapori l'aigua de pastat durant el transport. S'adoptaran, 

si el transport dura més de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es col·loquin a l'obra 

pastats que acusin dessecació. 

 

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no 

determina una altra cosa l'enginyer director. Si es formigonés a aquestes temperatures, es 

mantindran les superfícies protegides de la intempèrie i contínuament humides per evitar la 

dessecació ràpida del formigó en col·locar-lo en l'encofrat no excedirà de trenta graus centígrads. 

 

4.3. CURAT DEL FORMIGÓ 

 

Tot el formigó d'estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a 

partir de l'acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de les pluges i dels 

corrents d'aigua. Tots els encofrats de fusta han de mantenir-se humits fins al desencofrat. 

 

Immediatament després de desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se 

amb una pel·lícula de productes filmògens. Aquest producte s'aplicarà tan aviat com la humitat 

superficial del formigó desaparegui. Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material d'un 

litre per quatre metres i mig quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el producte 

de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores següents després de l'aplicació 

del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí especificades. El 

producte de curat després d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra 

causa que pugui trencar la continuïtat de la pel·lícula de curat. 

 

Si no s' utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l'aprovació de 

l'enginyer director, abans d'iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la 

completa saturació de les superfícies del formigó. 

 

No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el 

procés de curat. L'enginyer director podrà ordenar la destrucció d'aquelles parts d'obra de 

formigó, que hagin estat seques més d'una hora durant el procés de curat. 

 

 

4.4. ASSAIGS A L'OBRA 

 

4.4.1. CIMENT 

 

La presa de mostres es realitzarà segons s'especifica en l'article 5 del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals para la Recepció de Ciments (RC-75). 

 

Assaigs abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 

 

 - Finor de molgut segons 7.1. de RC-75 

 - Principi i final d'adormiment segons 7.3. de RC-75 

 - Expansió segons 7.4. o 7.5. de RC-75 

 - Resistència mecànica segons 7.6.1. de RC-75 

 - Pèrdua al fang segons 8.2. de RC-75 

 - Residu insoluble segons 8.3.1. o 8.3.2. de RC-75 

 

4.4.2. AIGUA DE PASTAT 

 

La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236.  Es realitzaran els assaigs abans de 

començar les obres, sinó es tenen antecedents de l'aigua que s'haurà d'utilitzar i quan canviïn les 

condicions de subministrament. 

 

Els assaigs que s'han de realitzar són els prescrits a l'article 6è. de la Instrució EH-88. 

 

4.4.3. ÀRIDS 
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Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a 

mínim cada 500 m3 de formigó posat en obra, s'hauran de realitzar els següents assaigs: 

 

 - Granulometria dels diferents tipus d'àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139. 

 - Assaigs previstos a l'article 7.3. de la Instrucció EH-88. 

 

4.4.4. FORMIGÓ 

 

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres 

vegades durant l'execució de l'obra. 

 

Els assaigs són les mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el 

formigonat. 

El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d'assaigs 

enviat pel fabricant i corresponent a la partida que s'utilitzarà. 

 

La resistència del formigó col·locat a l'obra serà determinada per l'enginyer director sobre 

provetes cilíndriques de quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d'alçada i assajades 

d'acord amb el mètode d'assaig M.E. 1. 8d. de la Instrucció H.A. 61. 

 

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres 

cúbics de formigó col·locat a l'obra, tenint en compte que com a mínim es farà un nou assaig de 

resistència per a cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assaigs de docilitat per controlar la 

consistència i contingut d'airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assaigs de 

resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d'edat. 

 

4.5. JUNTS DE DILATACIÓ 

 

El junts de dilatació i estanquitat consisteixen en cintes de goma sintètica emmotllades de secció 

en doble té i amb un eixamplament circular buit en el centre de l'ànima i d'una amplària de 400 

mm. 

 

Els junts es col·locaran deixant embegut en el formigó aproximadament la meitat de l'amplada 

del material a cada costat del junt.  Es tindrà especial compte en la posada en obra i vibratge del 

formigó col·locat per assegurar que el formigó rebli completament els encofrats i així obtenir una 

unió interna entre ell i el junt de goma en tota la seva longitud. 

 

En tot cas s'estarà per a les obres de formigó en massa o armat quan a la dosificació, fabricació,  

posada en obra, realització de junts, formigonat en temps fred o calorós i curat a les 

especificacions dels articles 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 de la Instrucció EHE-98. 

 

En general, per a obres de formigó en massa o armat, les bases de càlcul, accions, etc., es regiran 

per la Instrucció EHE-98 i es comprovaran les condicions de fissuració per als casos II i III de 

l'article 44 de l'esmentada Instrucció. 

 

La màxima irregularitat que han de presentar els paraments plans, amidada respecte una regla de 

dos metres de longitud, aplicada en qualsevol direcció, serà de sis mil·límetres (6 mm) en 

superfícies vistes i vint-i-cinc mil·límetres (25 mm) en superfícies ocultes.  Les toleràncies en els 

paraments corbs seran les mateixes, però s'amidaran respecte a un "escantilló" de dos metres, la 

corbatura del qual sigui la teòrica. 

 

 

5. ENCOFRATS I DESENCOFRATS 

 

5.1. ENCOFRATS 

 

Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics i bigues de fusta amb estructures de gelosia tipus 

PERI o similar. Els encofrats per a formigó d'estructures es constituiran exactament amb els 

límits i pendents de l'estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen l'encofrat hauran 

de tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i 

especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel vibrament no s'originin en el formigó 

esforços anormals durant la posada en obra ni durant el període d'enduriment. 
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Tant la superfície dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar, no hauran de contenir 

substàncies agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes 

seran superables de manera que en el formigó quedi únicament una beina de P.V.C. els extrems 

de la qual es massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. 

Els encofrats s'humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi d'aconseguir una superfície 

perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. 

 

Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d'ells. 

 

En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts 

entre diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de 

formigonat. 

 

Tots el encofrats seran aprovats per l'enginyer director prèviament a la seva utilització.  En tot cas 

es realitzarà d'acord amb l'article 18 de la Instrucció per a obres de formigó armat EHE-98. 

 

5.2. DESENCOFRAT 

 

Es realitzarà quan el formigó s'hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El 

termini de desencofrat es determinarà a l'obra. Aquest termini s'augmentarà prudentment si hi ha 

perill de gelades. 

 

El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlogs podrà efectuar-se als tres o als dos 

dies de formigonada la peça, segons s'hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d'alta resistència 

inicial respectivament, a no ser que en l'esmentat interval de temps s'hagin produït baixes 

temperatures o altres causes capaces d'alterar el procés normal d'enduriment del formigó. Els 

costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set o quatre dies, segons el conglomerant 

utilitzat sigui d'un o de l'altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja 

anotades. 

 

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estintolaments i cindris, es retiraran 

sense produir sacsades ni topades en l'estructura, i es mantindran desenganxats dos o tres 

centímetres durant dotze hores, abans de ser retirats per complet. 

 

En tot cas s'acomplirà l'establert en l'article 21 de la Instrucció per a obres de formigó armat 

EHE-98. 

 

 

6. ACER PER A ARMADURES 

 

Tots els acers armats disposaran de l'acer que senyalen els plànols amb les garanties i 

disposicions que s'indiquen.  En tot cas la col·locació s'executarà d'acord amb els articles 12 i 13 

de l'EHE-98. 

 

DEFINICIÓ 

 

Es defineixen com armadures d'acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d'acer que 

es col.loquen a l'interior de la pasta de formigó per ajudar a aquest a resistir els esforços als quals 

està sotmès. 

 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 

inclouen els corresponents documents del projecte. 

 

MATERIALS 

 

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d'aquest plec i 

compliran les prescripcions que es fixen. 

FORMA I DIMENSIONS 

 

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 

 

EQUIP NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
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L'equip necessari per a l'execució de les obres, haurà de ser aprovat per l'enginyer director de les 

mateixes, i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 

 

 

7. COL·LOCACIÓ DE LES CONDUCCIONS 

 

7.1. TUBS DE POLIETILÈ 

 

Es considera de dificultat de muntatge de grau mitjà la que correspon a una xarxa equilibrada en 

trams lineals i amb accessoris . 

 

La posició ha de ser la que reflecteix el projecte o, a manca d'aquesta, la indicada per la D.F. 

 

Atès l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els suports, els canvis de direcció, els ramals, 

els trams llargs, etc., permetin al tub d'efectuar els moviments axials de dilatació. 

 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitja dels 

accessoris normalitzats de junt elàstic a pressió. 

El tub es pot corbar en fred amb un radi >= 750 mm 

 

La fondària del tub a de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu,  de gruix >= 5 

cm.  Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert >= 70 cm de terra ben piconada per tongades de 20 

cm.  Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

 

El tub s'ha de col·locar dins de la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i 

dilatacions degudes a canvis de temperatura. 

L' estesa del tub s'ha de desenrotllant tangencialment el rotlle,  fent-lo rodar verticalment sobre el 

terreny. 

 

Si s'ha de tallar un tub cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar 

un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

 

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. 

 

 

8. ALTRES ELEMENTS  

 

La posició ha de ser la reflectida en el projecte o la indicada per la D.F. 

 

Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar 

enrasades per les generatrius superiors dels tubs que s'han d'unir. 

 

Un cop llesta la instal·lació, s'ha de netejar el seu interior mitjançant un dissolvent d'olis i greixos, 

i finalment amb aigua. 

 

8.1. SENYALITZACIÓ VIÀRIA 

 

La senyalització horitzontal viària es realitzarà segons s’ha indicat en els plànols, però 

prèviament es revisarà per la D.O. i també pel responsable de la seguretat viària de l’Ajuntament. 

 

Un cop analitzada es donaran les corresponents ordres d’execució i definició al contractista per a 

la seva execució. 

 

La senyalització horitzontal es realitzarà amb la pintura indicada en el capítol II del present plec 

de condicions i un cop finalitzat serà revisat per la D.O. 

 

La senyalització vertical (circulació, informativa i indicativa) es realitzarà d’acord a tot l’indicat 

en el capítol II del present plec de condicions i la instal·lació de tots els elements corresponents a 

cadascuna de les senyals serà supervisat pels tècnics especialistes del fabricant o bé casa 

comercial.  També per la D.O. 

 



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques    Document núm. 3. Plec de  condicions. Pàg.49 

Un cop col·locades totes les senyals no han de tenir deformacions, cops ni d’altres defectes 

visibles. 

 

8.2. ENJARDINAMENT 

 

El replanteig i definició de l’enjardinament es realitzarà segons s’ha indicat en els plànols de 

l’enjardinament, però prèviament es revisarà per la D.O. i també pel responsable d’enjardinament 

de l’Ajuntament. 

 

Un cop realitzat l’estudi es donarà les corresponents ordres d’execució i definició de l’arbrat 

correcte al contractista per a la seva plantació, així com de les llavors per la hidrosembra. 

La plantació, subministrament de l’arbrat, el tutoratge, la sembra i la terra vegetal a col·locar serà 

segons les especificacions de l’Ajuntament i la D.O. 

 

Un cop plantat l’arbrat d’acord a les indicacions de la D.O. o bé la propietat, no ha de tenir 

deformacions, malalties o bé altres defectes visibles. 

 

8.3. BASTIMENT, TAPES, EMBORNALS I INTERCEPTORS AMB REIXES 

 

S’instal·laran d’acord amb l’indicat en els plànols i d’acord a les especificacions tècniques dels 

fabricants. 

 

Els bastiments, tapes embornals i interceptors amb reixes, un cop col·locades no han de tenir 

deformacions, cops i tampoc defectes visibles. 

 

La col·locació de tots els elements de muntatge per a bastiments, tapes i reixes seran supervistats 

per la D.O. 

 

 

9. TREBALLS ESPECÍFICS 

 

9.1. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

9.1.1. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

Les instal·lacions elèctriques es regiran per les Instruccions MI BT 017, 018, 019, 020, 021, 022, 

023 i 024 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

Els conductors hauran de tenir una tensió d'aïllament de 0,6/1 Kv instal·lats sota tubs protectors i 

amb una secció mínima de 2,5 mil·límetres quadrats.  La caiguda de tensió des de l'origen interior 

als punts d'utilització serà, com a màxim, 1,5 per 100, considerant alimentats tots els aparells 

susceptibles de funcionar simultàniament. 

 

9.1.2. DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS 

 

Serà d'aplicació el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, així com les proves i assaigs 

especificats en els equips elèctrics. 

 

9.2. SOLDADURA 

 

9.2.1. SOLDADURES 

 

Les soldadures en l'obra es realitzaran per arc. 

  

9.2.2. DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS 

 

UNIONS SOLDADES 

 

El control de qualitat de les unions soldades es regirà per la norma UNE 14.011. 

 

Es radiografiarà un mínim del 5% (cinc per cent) dels cordons executats en obra.  No s'admetran 

soldadures qualificades amb qualitat inferior a tres segons UNE 14.011.  En funció de la missió 

encomanada a la soldadura, el director d'obra podrà exigir una qualitat superior a la mínima 

exigida en aquest apartat. 
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UNIONS REBLONADES I CARGOLADES 

 

La presa de mostres i proves que s'ha de realitzar seran les especificades en les Normes MV-105,  

MV-106 i MV-107, amb les condicions d'execució exigides en la Norma MV-104. 

 

9.3. INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 

 

Les instal·lacions dels elements de l’enllumenat que no es regeixen per l’indicat a les instal·lacions 

elèctriques, serà d’aplicació el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, així com les proves i 

assajos específics en els equips elèctrics. 

 

9.4. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

 

La xarxa de telecomuniciacions es realitzarà d’acord a l’indicat en els plànols i el pressupost, 

prèvia supervisió per l’Ajuntament. 

 

Aquestes seran notificades posteriorment al contractista de les obres per tal de portar a terme.   

 

Totes les instal·lacions seran supervisades per la D.O. i també per representants del propi 

Ajuntament. 

 

 

10. DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS D'ALTRES EQUIPS 

 

10..1. CIRCUITS ELÈCTRICS 

 

Les proves mínimes a què es sotmetran els circuits elèctrics consistiran en la comprovació de 

l'aïllament, continuïtat i rigidesa dielèctrica en els mateixos. 

 

L'aïllament es determinarà mitjançant un òhmmetre de rang 0,1 megaohmms, degudament 

connexionat al circuit a assajar, que prèviament haurà estat desprovist de brutícia i greix, i la prova 

es considerarà satisfactòria sempre que la resistència de l'aïllament obtinguda sigui més gran de 

0,25 megaohmms per a circuits a 220 volts o de 0,38 megaohmms per a circuits a 380 volts. 

 

La continuïtat es comprovarà mitjançant un comprovador electrònic en la totalitat dels circuits de 

cada quadre elèctric a controlar. 

 

La rigidesa dielèctrica haurà de ser així mateix controlada en tots i cada un dels circuits compresos 

en els quadres de maniobra i control, mitjançant els dispositius pertinents.  En cas que es detectés 

alguna anomalia en algun dels circuits generals, s'haurà de repetir l'assaig per circuits parcials, fins 

detectar el circuit afectat i procedir a la seva reparació. 

 

10.2. CAIGUDA DE TENSIÓ 

 

Es comprovarà que la caiguda de tensió no excedeixi del cinc per cent (5%) de la tensió nonimal 

en cap punt de la instal·lació de força, ni del tres per cent (3%) en cap punt de la instal·lació de 

l'enllumenat. 

 

10.5. MESURAMENT DEL FACTOR DE POTÈNCIA 

 

Una vegada posades en servei les bateries de condensadors de la instal·lació de l'enllumenat, es 

procedirà a comprovar la seva eficàcia mitjançant el mesurament del factor de potència de la 

instal·lació.  Una vegada tallada l'alimentació de les restants línies i amb l'enllumenat general, 

aquest factor haurà de ser superior a 0,82. 

 

 

11. ALTRES TREBALLS  

 

En l'execució de les obres, fàbriques i construccions per les quals no existeixin prescripcions 

consignades explícitament en aquest plec, el contractista s'atendrà al que resulti dels plànols, 

quadres de preus i pressupostos, les regles que dicti l'enginyer director i a les bones pràctiques de 

la construcció seguides en obres semblants. 
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12. SEGURETAT I HIGIENE EN LES INSTAL·LACIONS QUE 

S'HAN DE CONSTRUIR 

 

12.1. GENERALITATS 

 

Totes les instal·lacions hauran de complir la legislació vigent en matèria de seguretat i higiene en 

el treball en el que els hi sigui aplicable. 

 

En el document I, annex 11, es troba detallat les mesures que s'han d'adoptar en matèria de 

seguretat i higiene. 

 

 

12.2. COMPLEMENTS DE LES DISPOSICIONS DE SEGURETAT I HIGIENE EN LES 

INSTAL·LACIONS 

 

12.2.1. PLATAFORMES, ESCALES, SUPORTS I BARANES EN LES ACTIVITATS 

PRÒPIES D'AQUEST PROJECTE 

 

En les instal·lacions es disposaran de les plataformes i escales necessàries per fer perfectament 

accessibles tots els elements d'amidament i control, com manòmetres, nivells, vàlvules, registres, 

etc.  En especial qualsevol lloc de la instal·lació que hagi de ser objecte d'un recorregut periòdic 

del personal d'operació haurà de tenir un accés fàcil i còmode.  Les plataformes i escales hauran de 

tenir en qualsevol cas un amplada mínima de 80 cm de pas lliure.  Les passarel·les i escales hauran 

de portar baranes a ambdós costats en els llocs que ho requereixin. 

 

En general, tots els llocs de pas o de treball l'altura dels quals respecte a les superfícies circundants 

sigui igual o superior a 1 m es protegiran amb baranes. 

 

Es disposaran tots els suports i subjeccions que siguin necessaris. 

Tots els elements es dissenyaran per suportar operaris, eines i parts de la instal.lació que s'hi 

puguin col·locar sobre ells durant el muntatge i revisions periòdiques. 

 

12.2.2. ZONES LLISCADISSES 

 

El projecte de construcció detallaran el tractament especials que s'ha de donar als terres d'aquelles 

zones que per raons de manteniment puguin representar perill de relliscades i caigudes com a 

causa del glaç, humitat, etc. 

 

12.2.3. SOROLLS 

 

El nivell de soroll serà inferior a 80 dB en l'exterior de locals que alberguin màquines, per la qual 

cosa s'assegurarà un aïllament adequat dels mateixos, amb  la finalitat d'evitar la transmissió de 

sorolls i vibracions a l'exterior. 

 

Si el local que alberga les màquines requereix un accés freqüent per part del personal d'operació i 

manteniment, s'haurà de disposar dels oportuns silenciadors, acoblaments elàstics i tots els 

elements que es considerin necessaris amb la finalitat de disminuir el nivell de soroll a la xifra 

abans esmentada.   

Si no és possible aconseguir el nivell de soroll esmentat s'utilitzaran obligatòriament dispositius de 

protecció personal d'acord amb l'article 31 de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball. 

 

12.2.4. AÏLLAMENT TÈRMIC 

 

La superfície exterior de totes les parts de la instal·lació a l'interior de les quals es puguin produir 

condensacions o congelacions, si la temperatura baixa a zero graus centígrads o la de les que per la 

seva temperatura interior puguin arribar a 40C, s'aïllaran tèrmicament. 

 

Tot el material utilitzat per a aïllament tèrmic serà inert químicament i continuarà amb aquesta 

propietat després d'haver estat saturat d'aigua. 

 

En el projecte de construcció es detallaran les característiques de l'aïllament tèrmic que es proposa 

que s'utilitzi en les diverses parts de la planta i elements auxiliars: classe de material, gruix, etc. 
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Abans d'aplicar l'aïllament es netejaran les superfícies a calorifugar i se les hi donarà una capa de 

mini vermell com a  emprimació. 

 

Després de l'acabat de l'aïllament de les canonades es recobriran amb una xapa d'acer suau 

galvanitzat o amb un full d'alumini de primera qualitat subjecta de forma adequada per evitar la 

flexió, pandeig o vibracions.  Si les canonades són interiors i de diàmetre és menor a 6" el 

recobriment pot ser de PVC. 

 

12.2.5. INSTAL·LACIONS DE MANUTENCIÓ 

 

En el projecte de construcció es definirà la classe dels elements mecànics i elèctrics de manutenció 

que assegurin el poder de qualsevol classe de peces, aparells o recipients amb un pes més gran de 

25 kg. 

 

12.2.6. GASOS EXPLOSIUS 

 

Els locals que alberguin instal·lacions que manipulin gas metà es consideraran de classe I, Divisió 

I, segons la classificació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Instrucció MI BT 026 als 

efectes de sistemes de protecció per les esmentades instal·lacions. 

 

12.2.7. EQUIPS DE SEGURETAT 

 

En el projecte de construcció es detallarà la classificació de zones susceptibles de regs potencials 

en les instal·lacions projectades, amb les condicions i equips de seguretat, tant fixos com 

personals, en cada una de les esmentades zones. 
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CAPÍTOL IV 

AMIDAMENTS, VALORACIÓ I ABONAMENT 
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CAPÍTOL IV. AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

 

1.AMIDAMENT I ABONAMENT DELS MOVIMENTS DE TERRES 

 1.1. Neteja i esbrossada del terreny 

 1.2. Excavacions 

 1.3. Rebliments 

 1.4. Transports de terres 

 1.5. Esgotaments 

 1.6. Estrebades 

 1.7. Subbases granulars 

 1.8. Tot-u natural 

 1.9. Regs d’emprimació i d’adherència 

 1.10. Mescles bituminoses en calent 

 1.11. Paviments 

 

2. AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA 

 2.1. Formigons 

 2.2. Encofrats 

 2.3. Armadures 

 

3. AMIDAMENT I ABONAMENT DELS EQUIPS, CANONADES,  VÀLVULES  I 

ALTRES ELEMENTS 

 

4. REFERÈNCIES   EN    L’ABONAMENT    DE   LES   OBRES    I INSTAL·LACIONS 

SUBJECTES A PROVA 

 

5. ABONAMENT D’APLECS 

 

6. ABONAMENT D’OBRES I/O EQUIPS INCOMPLETS 

 

7. ABONAMENT D’OBRES I/O EQUIPS DEFECTUOSOS 

 

8. AMIDAMENT I ABONAMENT EN GENERAL 

 8.1. Partides alçades i altres despeses 

 8.2. Amidaments de la valoració mensual 

 8.3. Abonament de la valoració mensual 

 8.4. Certificacions 

 8.5. Preus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques    Document núm. 3. Plec de  condicions. Pàg.55 

1. AMIDAMENT I ABONAMENTS DELS MOVIMENTS DE 

TERRES 

 

1.1. NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

 

S'amidarà per m3 de superfície esbrossada comptant la retirada dels arbres, arrels o d'altres 

elements que per indicació de la D.F. o que s'indiqui en el plec de prescripcions com a indicatiu de 

ser retirat i transportat a l'abocador. 

 

La D.F. indicarà d'acord amb els plànols la superfície que ha ser esbrossada i si en algun capítol 

del pressupost del projecte no es fa referència a aquesta unitat s'entendrà que aquest treball està 

inclòs en el d'excavació i per tant no té lloc al seu amidament i abonament per separat. 

 

1.2. EXCAVACIONS 

 

Les prescripcions del present apartat afecten a tota classe d'obres d'excavació ja siguin executades 

a mà o a màquina i tant per a buidat, esplanacions, emplaçaments, rases o pous.  Afectarà així 

mateix a les obres de demolició de fàbriques existents. 

 

Les obres d'excavació s'amidaran i abonaran pels metres cúbics realment extrets per diferència 

entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs i els perfils finals, amb l'excepció expressada en 

el paràgraf següent. 

 

Si per conveniència de la contracta adjudicatària i encara que amb la conformitat de la direcció 

d'obres es realitzés una excavació més gran que la prevista en els perfils del projecte, l'excés 

d'excavació així com l'ulterior rebliment de l'esmentat excés, no serà objecte d'amidament al 

contractista, a menys que aquests augments siguin obligats per causa de força major i 

expressament ordenats, reconeguts i acceptats per la direcció de les obres amb la deguda 

anticipació. 

 

La utilització de maquinària per fer rases amb l'autorització del director de les obres i el 

mecanisme actiu de les quals doni lloc a una amplada de rasa superior a la projectada,  encara que 

no donarà lloc a sancions per excés d'excavació, tampoc pel volum més gran excavat ni pel 

subsegüent rebliment. 

 

Els excessos no justificats d'amplada de l'excavació en les que estiguin inclosos els despreniments 

que es puguin produir i el seu rebliment, sobre els amidaments fixats pel director de les obres, no 

suposarà en cap cas un increment d'amidament a favor de la contracta, sense perjudici de la sanció 

en què aquesta pugui haver incorregut per la desobediència de les ordres superiors. 

 

Les excavacions de rases per a la instal·lació de canonades i/o canalitzacions es consideraran amb 

un sobreample mínim de 0,5 metres en el fons. 

 

1.3. REBLIMENTS 

 

S'amidarà i abonarà pels metres cúbics empleats i compactats, per diferència entre els perfils 

presos abans de la seva execució i els perfils finals. 

 

Es considera inclòs en aquesta unitat el refinament d'esplanada i talussos i capa de coronació de 

pedraplens executats en la forma que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3) en els articles 340 i 341. 

 

1.4. TRANSPORTS DE TERRES 

 

El transport de terres o materials procedents d'excavacions, a dipòsits o abocadors, a una major 

distància que la considerada en el preu de les excavacions o demolicions s'amidarà i abonarà pels 

metres cúbics amidats en el perfil, que sigui objecte de transport, sense tenir en compte 

l'esponjament, qualsevol que sigui el seu grau. 

 

La unitat comprèn la utilització d'utensilis o vehicles de transports, la càrrega i descàrrega en el 

lloc del dipòsit o abocador. 

 

1.5. ESGOTAMENTS 
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Quan la quantitat d'aigua o les condicions de les excavacions, a judici de la direcció de les obres, 

exigeixi la utilització d'equips mecànics de bombament, el contractista sotmetrà a l'aprovació de la 

direcció de les obres els equips que s'utilitzaran per realitzar els esgotaments, amb les 

característiques tècniques dels mateixos, i s'amidarà i abonarà la unitat en cavalls per hora 

treballats per tots els equips de bombament. 

 

1.6. ESTREBADES 

 

Quan es consideri necessària l'estrebada a judici del director de les obres, o en aquells casos 

proposats per la contracta i acceptats pel director de les obres, s'amidaran  i abonaran les 

estrebades per metre quadrat d'acord amb l'establert en el paràgraf següent, 

 

La superfície estrebada a efectes d'amidament serà la realment empostissada.  Si entre dos 

empostissats existeix una distància inferior a mig metre, es considerarà l'esmentada superfície com 

a realment estrebada. 

 

La unitat inclou la pèrdua de fusta, corretges de subjecció de l'empostissat, còdols, àrees, puntals o 

tornapuntes de subjecció de corretges, elements de falcats i travades, auxiliars metàl·lics, transport 

a peu d'obra, muntatge i desmuntatge. 

 

1.7. SUBBASES GRANULARS 

 

S'amidaran i abonaran per metres cúbics realment executats amidats en les seccions tipus 

senyalades en els plànols. 

 

1.8. TOT-U NATURAL 

 

S'amidaran i abonaran per metres cúbics realment executats amidats en les seccions tipus 

senyalades en els plànols. 

 

1.9. REGS D'EMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA 

 

L'amidament i l'abonament es realitzarà per metres quadrats de superfície executada.  La 

preparació de la superfície existent, si no està inclosa en la unitat de capa subjacent, es considerarà 

inclosa dins d'aquesta unitat. 

1.10. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

 

L'amidament i abonament es realitzarà per tones de mescla bituminosa en calent col·locades.  La 

preparació de la superfície existent, si no està inclosa en la unitat de capa subjacent, es considerarà 

inclosa dins d'aquesta unitat. 

 

1.11. PAVIMENT 

 

El paviment s'amidarà i abonarà per m2 realment col·locat. 

 

 

2. AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA 

 

2.1. FORMIGONS 

 

Els formigons s'amidaran i abonaran per metres cúbics realment executats, amidats d'acord als que 

es senyalen als plànols del projecte. 

 

2.2. ENCOFRATS 

 

S'amidaran i abonaran per metres quadrats de superfície de formigó realment executat, amidats 

sobre plànols.  A tal efecte, els forjats es consideraran encofrats per la cara inferior i vores laterals, 

i les bigues pels laterals i fons. 

 

La unitat inclou el desencofrat. 

 

2.3. ARMADURES 
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S'amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s'aplicarà per a cada tipus d'acer els pesos 

unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels plànols.  Quan el pes es dedueix a partir de les 

seccions transversals, el pes unitari serà de 7.850 kg per metre cúbic.  En aquesta unitat s'inclouen 

retalls, encavalcaments i separadors que es produeixen en l'armat. 

3. AMIDAMENT I ABONAMENT DELS EQUIPS, CANONADES, I 

ALTRES ELEMENTS 

 

Les canonades de conducció, qualsevol que sigui la seva naturalesa, diàmetre i pressió de prova, 

s'amidaran i valoraran per metre lineal en els preus que per a cada conjunt de característiques figuri 

en el quadre de preus núm.1. 

 

El criteri d’amidament de  bancs, papereres i arbrat serà per unitat de quantitat instal·lada. 

 

Les canonades que siguin objecte d'amidament als efectes del seu abonament, hauran d'estar 

totalment col·locades, amb les subjeccions, recobriments, ancoratges i demés elements que les 

integren i hauran estat sotmeses amb èxit a les proves que s'assenyalin en aquest plec o en el seu 

cas o en el plec de prescripcions tècniques generals del MOPU. 

 

 

4. REFERÈNCIES EN L'ABONAMENT DE LES OBRES I  

INSTAL·LACIONS SUBJECTES A PROVA 

 

Quan les obres i instal·lacions executades formin un conjunt parcial que sigui objecte de prova, no 

s'abonarà l'import total als preus que resultin de l'aplicació del quadre de preus núm. 1 fins que 

s'hagin executat proves suficients per comprovar que la part de les instal·lacions en qüestió, 

acompleixen les condicions assenyalades en el Plec. 

 

 

5. ABONAMENT D'APLECS 

 

S'abonaran d'acord amb el que estableixi l'article 143 del Reglament General de Contractació, les 

armadures, ciments i tots aquells materials que no puguin danyar-se o alterar les condicions que 

han de complir, sempre i quan el Contractista adopti les mesures necessàries per la deguda 

conservació a judici de l'Enginyer Encarregat, no podent ser retirats dels aplecs només per ser 

utilitzats en l'obra. 

 

Els aplecs d'equips mecànics, elèctrics i de control s'abonaran al 90% de l'import que pel 

subministrament dels mateixos figuri en el quadre de preus núm. 2 sempre i quan constitueixin 

unitats completes i hagin estat aprovades per l'Administració els assaigs de material i 

funcionament en taller corresponent. 

 

 

6. ABONAMENT D'OBRES I/O EQUIPS INCOMPLETS 

 

Quan per qualsevol causa, ja sigui per rescissió o altra diferència justificada, fos precís valorar 

obra i/o equips incomplets, s'aplicaran els preus del quadre núm. 2, sense que se pugui pretendre la 

valoració de cada unitat d'obra fraccionada en forma diferent a la valoració en l'esmentat quadre. 

 

En cap d'aquests casos tindrà dret el Contractista a cap reclamació fonamentada en la insuficiència 

dels preus de l'esmentat quadre o en omissions del cost de qualsevol dels elements que 

constitueixen els preus. 

 

 

7. ABONAMENT D'OBRES I/O EQUIPS DEFECTUOSOS 

 

Quan fos necessari valorar obres i/o equips defectuosos, s'aplicaran els preus del quadre núm. 2 

disminuïts en el tant per cent que a judici de l'Administració correspongui a les parts de la unitat 

fraccionada, o al total de la unitat considerada quan la part o parts defectuoses afectin al 

funcionament de la unitat, de manera que el mateix no pugui complir amb el que està establert en 

les clàusules de les garanties acceptades per l'Administració. 

 

En cap cas tindrà dret la Contracta a l’apel·lació del tant per cent determinat per l'Administració. 
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8. AMIDAMENT I ABONAMENT EN GENERAL 

 

8.1. PARTIDES ALÇADES I ALTRES DESPESES 

S'han previst unes partides alçades a justificar per altres conceptes o partides que caldrà solucionar 

en l'execució de les obres, d'acord amb les previsions fetes al projecte. 

 

Altres despeses a compte del contractista: 

 

A part de les despeses, incloses en el plec s'inclouran les següents: 

 

 - Les despeses d'assaig de materials i unitats d'obra a realitzar, fins el límit màxim de 

l'1% del pressupost de les obres. 

 

 - Les despeses sorgides per la conservació de les obres, durant el termini de garantia de 

les mateixes, que seran d'un any de durada. 

 

 - Les despeses de subministrament i col·locació de dos  cartells informatius de la 

propietat, segons tipus normalitzat per aquesta. 

 

 - Les despeses de comprovació del compliment de toleràncies-geomètriques de les 

unitats de l'obra. 

 

8.2. AMIDAMENT I RELACIÓ VALORADA MENSUAL 

 

En l'amidament de les obres realitzades es farà d'acord amb les especificacions contingudes al 

respecte en el present capítol. 

 

La direcció realitzarà mensualment i en la forma que s'estableix en aquest plec, l'amidament de les 

unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

 

El contractista o el seu delegat podran presenciar la realització dels esmentats amidaments. 

 

Per a les obres o parts de les obres les mides de les dimensions i característiques de les quals hagin 

de quedar posteriorment i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció 

amb la suficient antelació, amb la finalitat que aquesta pugui realitzar els corresponents 

amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals 

subscriurà el contractista. 

 

A manca d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, resta aquest obligat 

a acceptar les decisions de l'administració sobre el particular. 

 

La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a què es refereix el 

paràgraf anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent relació valorada a 

l'origen. 

 

No  es podrà ometre la redacció de l'esmentada relació valorada mensual pel fet que, en algun mes, 

l'obra realitzada hagi estat de volum petit o fins i tot nul·la, a menys que l'administració hagués 

acordat la suspensió de l'obra. 

 

L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figuren en lletres en el quadre de 

preus unitaris del projecte. 

 

Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada, se li augmentaran els percentatges 

adoptats per formar el pressupost de contracta, i s'obtindrà així la relació valorada mensual. 

 

8.3. ABONAMENT DE LA VALORACIÓ MENSUAL 

 

Per a les relacions valorades mensuals s'amidarà l'obra realment executada i s'abonarà als preus del 

projecte de construcció, sempre que no excedeixi el valor dels pressupostos parcials de l'esmentat 

projecte.  En aquest últim cas, la relació valorada donarà com a valor de l'obra executada el del 

parcial corresponent sense cap especejament.   

L'amidament es farà, d'acord amb les normes que per a cada unitat d'obra o per a cada element o 

tipus d'elements s'especifiquin en el present plec. 
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Els pressupostos parcials la valoració dels quals al final de l'execució no arribi a l'import previst en 

el projecte de construcció, es valoraran d'acord amb l'obra realment executada. 

Si l'administració ordena obres complementàries, es farà un projecte específic per a les mateixes, 

però en cap cas es pagaran contra el projecte de construcció aprovat. 

 

8.4. CERTIFICACIONS 

 

Prenent com a base la relació valorada mensual s'expedirà la corresponent certificació que es 

trametrà pel director de l'obra en la forma reglamentària. 

 

Aquestes certificacions hauran de tenir el caràcter de documents provisionals, que permetran anar 

abonant l'obra executada compresa en el pressupost tancat que defineix el tant alçat, i no suposarà 

dites certificacions, aprovació ni recepció de les obres que comprenguin. 

 

Quan es faci la liquidació provisional s'inclourà en ella el 10% del pressupost corresponent als 

equips industrials, que completarà el pagament limitat amb anterioritat al 90%. 

 

Per l'administració s'adoptaran les mesures convenients perquè els pagaments a compte per aplecs 

de materials quedin prèviament garantitzats mitjançant prestació d'aval, d'acord amb els articles 

143 i 370 del Reglament  General de Contractació de l'Estat. 

 

En la mateixa data que el director trameti la certificació, remetrà al contractista una còpia de la 

mateixa i de la relació valorada corresponent, per a la seva conformitat o objeccions, que el 

contractista podrà formular en el termini de quinze dies, comptats a partir del de recepció dels 

expressats documents. 

 

Si no hi hagués reclamació en aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats pel 

contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat. 

 

El contractista no podrà al·legar, en cap cas usos i costums particulars per a l'aplicació dels preus o 

l'amidament de les unitats d'obra. 

 

8.5. PREUS 

 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 

acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu de la  mateixa encara que no 

hi figurin especificats tots en la descomposició o descripció dels preus. 

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a costos indirectes se consideraran 

sempre incloses en els preus de les unitats d'obra del projecte quan no figurin en el pressupost 

valorades com a unitats d'obra. 

  

Mollerussa, Març  de 2022 

 

L’autor del Projecte, 

 

Joan Santacana i Espasa 

Enginyer de Camins, Canals i Ports ( col·legiat núm. 33.517) 

Tel. 973 30 28 93 
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Sots capítol 01  DEMOLICIONS

1 F2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
manual sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 XAMFRANS 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 SERVEIS 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat , mixtes i amb reixats amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a l'abocador inclou canon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 C#*D#*E#*F#
3 SEQUIA 10,000 0,200 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 K2112699 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de
fàbrica, amb enderroc de fonaments, solera, amb separació, transport i gestió de residus i residus perillosos,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 86,000 4,500 387,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 387,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Sots capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a l'abocador o planta de
compostatge. Inclou la tala i arrencada dels arbres necessaris per a poder fer la conducció de la claveguera.
Transport a la planta de compostatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 739,000 739,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 739,000

2 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, inclòs roca amb mitjans
mecànics. Transport a l'abocador inclou taxes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 800,000 0,700 560,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 560,000

3 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.  Inclou cànon

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 800,000 0,700 1,200 672,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 672,000

4 S222F210 ut Excavacio i tapat de cala per a localitació de serveis amb mitjans manuals i mecànics, en terres, 1x2 m2 de
planta i de fondaria inferior a 2,5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 4,000 2,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Sots capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA FINAL AMETLLER - TALA
2 VOLUM 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ
Sots capítol 01  BASES

1 F931201H m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 97% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 450,000 0,400 180,000 C#*D#*E#*F#
3 350,000 0,150 52,500 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 232,500

2 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 350,000 0,150 52,500 C#*D#*E#*F#
2 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,650

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ
Sots capítol 02  PAVIMENTS

1 F9G22442 m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 450,000 0,200 90,000 C#*D#*E#*F#
3 40,000 0,200 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

2 F9915245 u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x25x7 cm, amb un cantell
bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 F965A6DD m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 47,000 2,000 94,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

4 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 0,000
5 0,000
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 390,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 03  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Sots capítol 01  TELECOMUNICACIONS

1 FDG3VM13 m Excavació de rasa de 65 cm de fons per 30 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la
rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon
d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de 63mm, de diàmetre exterior,
protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en
cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat
de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en general tot el material
necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 FDG3VM21 m Excavació de rasa de 75 cm de fons per 45 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació del fons de la
rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon
d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior,
protegit amb un dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en
cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat
de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en general tot el material
necessari per a realitzar la canalització. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 PAIOJ060 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la localització de la fita existent, el mandrilat del últim tram
construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i
en perfecte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 inici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FDPERI9M u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus M model oficial de Telefònica o segons
l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124
classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada o
empotrada en façana segons indicacions de la direcció d'obra. Inclou excavació de pou i transport de terres a
abocador autoritzat. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FDPERI5D u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus DM model de Telefònica o segons
l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124
classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i
excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FDGT06PP u Formació de pedestal per armaris de telecomunicacions, construït in situ amb formigó HM-20, amb plantilla
segons detall de plànols. Inclou excavació, encofrat, formigonat i col·locació de tubs. Tot inclòs, completament
acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GDL5U040 u Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions
aproximades, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 03  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Sots capítol 02  ABASTAMENT AIGUA POTABLE
Capítol (1) C1  ÀMBIT DE PROJECTE
Titol 3 12  RASES I OBRA CIVIL

1 HD352542 u Pericó de registre per vàlvula 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x2290x100 mm, arrebossada
amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 HD350000 ut Pericó per clau de pas, format per tub de PVC DN 160, col·locat en vertical formigonat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 G2220000 ml Protecció sota vial amb tub de PVC DN 315, formigonat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 G2220001 ml Col·locació de malla senyalitzadora

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

5 G2220002 ut Instal·lació placa  senyalització hidrant

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 G2220004 ut Obertura de cata per localització de serveis de companyies

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 G2220006 ml Excavació de rasa en calçada de 0,40x0,80, inclou demlició de paviment, reblet i reposició de paviment
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 G2220007 ut Obertura decata en terra amb mitjans mecànics, amb ajuda manual de manobre

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 G2220008 ml Excavació de rasa en terra en zona de nova urbanització amb l'esplanada executada de 0,40x0,30, inclou
subministre i estesa d'arena, i tapat amb terres de l'excavació

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

10 FN1216E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 FFB19455 m 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, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

13 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons
de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 03  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Sots capítol 03  ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ

1 ELECTRICITAT ut Treballs de reforç i adequació de les instal·lacions existents segons el pressupost de l'annex corresponent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ELECTRICITA2 ut Treballs d'extensió de xarxa segons pressupost ENDESA inclòs en l'annex del projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 03  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Sots capítol 04  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat inclòs roca, amb
qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres carregades i tranportades a
l'abocador. Inclou taxes
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 52,000 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 52,000 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

2 FDG30168 m Formació de canalització per a 2 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb dau de recobriment
de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i muntat com a
canalització soterrada. Totalment finalitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 52,000 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 52,000 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 124,000

3 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 52,000 1,000 0,800 41,600 C#*D#*E#*F#
2 52,000 1,000 0,800 41,600 C#*D#*E#*F#
3 20,000 1,000 0,800 16,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,200

5 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 52,000 1,000 1,200 62,400 C#*D#*E#*F#
2 52,000 1,000 1,200 62,400 C#*D#*E#*F#
3 20,000 1,000 1,200 24,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,800

6 FDKZ3155 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de 420x420x40 mm i de
25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FG3136PP m Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6
mm2 i col·locat en tub soterrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 52,000 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 52,000 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

8 FG380902 m Subministrament i instal.lació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, inclòs part proporcional
d'accesoris i muntat soterrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 52,000 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 52,000 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 0,000

TOTAL AMIDAMENT 124,000

9 FGD1222E u Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements especials de muntatge
i connexió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FHM11H67 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó. Inlcou els perns i el formigó
del fonament. Tractament anticorrosió per orins fins a 50 cm per sobre rasant paviment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 GGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 FHN63AA4 u Luminaria modelo igual a l'existent LED, con armadura, tapa, módulos y acoplamientos fabricados en fundición
de aluminio AC-44100, con grado de protección IP66 general (grupo óptico y compartimento eléctrico). La
luminaria incorpora módulos led de alto rendimiento y eficiencia e integra ópticas fabricadas en PMMA. Cuenta
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

AMIDAMENTS Pàg.: 9

con un cristal templado de 4mm de espesor ofreciendo una protección IK10. Cada módulo incorpora una válvula
niveladora de presión que alarga la vida de las juntas y de los elementos electrónicos del interior. Driver
electrónico para 30V-240V. Flujo lumínico de 4000 lm con una temperatura de color de 3000 K. Distribución
óptica simétrica longitudinal / asimétrica frontal (AS3). Fijación vertical acoplamiento de 60mm con un grado de
inclinación de -10º a +10º (PT2). Color de la luminaria Gris Claro RAL 9006 (C9). Driver programado según las
indicaciones del cliente. Clase eléctrica Clase I (CI). Incorpora sistema adicional de protección contra
sobretensiones transitorias (C-ROTEC).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic (PE) de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de
la canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 52,000 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 52,000 1,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

14 FG319134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 3 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 3,000 8,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

15 FG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 03  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Sots capítol 05  SANEJAMENT
Capítol (1) 01  CLAVEGUERAM CARRER

1 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat inclòs roca, amb
qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres carregades i tranportades a
l'abocador. Inclou taxes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 colector 60,000 2,000 1,500 180,000 C#*D#*E#*F#
3 escomesses 2,000 15,000 2,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 embornals 4,000 15,000 1,500 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 330,000

2 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 colector 60,000 2,000 1,500 180,000 C#*D#*E#*F#
3 escomesses 2,000 15,000 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 embornals 4,000 15,000 1,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

3 G228FH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb sorra , en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 colector 60,000 0,800 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#
3 escomesses 2,000 15,000 0,500 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 embornals 4,000 15,000 0,500 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

4 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 834x338x100 mm exteriors i 52 kg de pes, amb
forma d'espiga, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FFA1P301 u Connexio de servei de fins a 5 m amb tub de PP de 200 mm de diàmetre nominal, unio elastica amb anell de
goma, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat. Connexió amb col.lector de la xarxa principal de Dn
400 mm amb pinça o sistema a determinar per la DO, o a pou de registre, totalment formigonat. Inclos proves,
transport de material a peu d'obra i totalment finalitzada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 escomesses 3,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FFAS0010 u Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a parcel·les D20 cm replès de formgió (cal sortir del terra 0.50 m).
Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 GD7FC375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa
circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D-400 segons
norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 03  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Sots capítol 07  CANALIZACIÓ SEQUIA REC

1 FD7FD575 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per
anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

2 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14
cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa
circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D-400 segons
norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat inclòs roca, amb
qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres carregades i tranportades a
l'abocador. Inclou taxes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 colector 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 70,000 2,500 1,500 262,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,500

4 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 colector 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 70,000 2,000 1,500 210,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 210,000

5 G228FH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb sorra , en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 colector 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 70,000 0,500 1,400 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

6 GDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus 60X60, per a instal·lacions de regadiiu, 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. Inclou pala
de rec.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 03  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
Sots capítol 08  INSTAL·LACIÓ REG ARBRES

1 FJS51612 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

2 FJSA31E1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim
de 24 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 FR61123B u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

6 FR41362A u Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51
cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat inclòs roca, amb
qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres carregades i tranportades a
l'abocador. Inclou taxes
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 0,500 0,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

8 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 0,500 0,300 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

9 G228FH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb sorra , en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 0,500 0,150 5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,250

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 04  SEGURETAT I  QUALITAT
Sots capítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 XPA0SS01 PA Partida de Seguretat i Salut segons annex de l'Estudi de Seguretat i Salut de l'Obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA0PA01 PA Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 04  SEGURETAT I  QUALITAT
Sots capítol 02  CONTROL DE QUALITAT

1 XPA0CQ01 PA Partida alçada a justificar de cobrament integre en concepte de Control de Qualitat a l'obra, de materials, control
d'execució, elaboració d'informes i realització de document As-built de final d'execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIÓ VIA AURELIA
Capítol 05  SENYALITACIÓ
Sots capítol 01  SENYALITZACIÓ

1 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, circular o rectangular de 60 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 GBBVU250 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini i pals de poliéster reforçat amb fibra de
vidre, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació
dels elements necessaris per a la correcta col·locació, segons plànols, totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

2DB1C025P-1 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins
sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou
circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D-400 segons norma UNE-EN
124 i graó per a pou de registre

1.476,28 €

(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

ELECTRICITA2P-2 ut Treballs d'extensió de xarxa segons pressupost ENDESA inclòs en l'annex del projecte 48.218,00 €

(QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS DIVUIT EUROS)

ELECTRICITATP-3 ut Treballs de reforç i adequació de les instal·lacions existents segons el pressupost de l'annex
corresponent

1.800,00 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

F2194AJ1P-4 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega manual sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon.

18,06 €

(DIVUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)

F2211020P-5 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a
l'abocador o planta de compostatge. Inclou la tala i arrencada dels arbres necessaris per a
poder fer la conducció de la claveguera. Transport a la planta de compostatge.

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F221CA20P-6 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, inclòs roca
amb mitjans mecànics. Transport a l'abocador inclou taxes

3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

F2226241P-7 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat
inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres
carregades i tranportades a l'abocador. Inclou taxes

8,45 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

F226120FP-8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

7,14 €

(SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

F228A30FP-9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

12,69 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

F2422033P-10 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 2 km

4,11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

F2R24200P-11 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

24,81 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

F2R450A9P-12 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.  Inclou cànon

7,91 €

(SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

F931201HP-13 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 97% del PM 28,29 €

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

PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

F936NM11P-14 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

80,31 €

(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

F965A6DDP-15 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

32,74 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

F9915245P-16 u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x25x7
cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i
col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

78,50 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

F9E13204P-17 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

29,23 €

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

F9G22442P-18 m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2
de ciment portland

83,69 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

FD5J5258P-19 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

165,84 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

FD5ZJJJ4P-20 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 834x338x100 mm exteriors i
52 kg de pes, amb forma d'espiga, col·locat amb morter

78,09 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

FD7FD575P-21 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat
al fons de la rasa

43,53 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FDG30168P-22 m Formació de canalització per a 2 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb
dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i
col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat

7,31 €

(SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FDG3VM13P-23 m Excavació de rasa de 65 cm de fons per 30 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació
del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2
conductes de PVC de 63mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150
N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del
PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes,
separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment
executat i acabat segons detalls de canalització.

27,25 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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FDG3VM21P-24 m Excavació de rasa de 75 cm de fons per 45 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació
del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2
conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de
150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del
PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes,
separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment
executat i acabat segons detalls de canalització.

31,69 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

FDGT06PPP-25 u Formació de pedestal per armaris de telecomunicacions, construït in situ amb formigó
HM-20, amb plantilla segons detall de plànols. Inclou excavació, encofrat, formigonat i
col·locació de tubs. Tot inclòs, completament acabat

219,22 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

FDGZU010P-26 m Banda contínua de plàstic (PE) de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

FDK256F3P-27 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

79,88 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

FDKZ3155P-28 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

36,82 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

FDPERI5DP-29 u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus DM model de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.

575,81 €

(CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

FDPERI9MP-30 u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus M model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada o empotrada en façana
segons indicacions de la direcció d'obra. Inclou excavació de pou i transport de terres a
abocador autoritzat. Totalment acabat.

100,50 €

(CENT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

FFA1P301P-31 u Connexio de servei de fins a 5 m amb tub de PP de 200 mm de diàmetre nominal, unio
elastica amb anell de goma, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat. Connexió
amb col.lector de la xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la
DO, o a pou de registre, totalment formigonat. Inclos proves, transport de material a peu
d'obra i totalment finalitzada.

89,89 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FFAS0010P-32 u Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a parcel·les D20 cm replès de formgió (cal sortir
del terra 0.50 m). Tot inclòs.

11,30 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

FFB19455P-33 m 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, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

19,67 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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FFB1F425P-34 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

39,54 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

FG3136PPP-35 m Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv,
tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat

8,12 €

(VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FG319134P-36 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,32 €

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

FG380702P-37 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment 5,64 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

FG380902P-38 m Subministrament i instal.lació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, inclòs part
proporcional d'accesoris i muntat soterrat

8,46 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

FGD1222EP-39 u Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a
terra inclòs elements especials de muntatge i connexió

27,69 €

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

FHM11H67P-40 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau
de formigó. Inlcou els perns i el formigó del fonament. Tractament anticorrosió per orins fins a
50 cm per sobre rasant paviment acabat.

307,00 €

(TRES-CENTS SET EUROS)

FHN63AA4P-41 u Luminaria modelo igual a l'existent LED, con armadura, tapa, módulos y acoplamientos
fabricados en fundición de aluminio AC-44100, con grado de protección IP66 general (grupo
óptico y compartimento eléctrico). La luminaria incorpora módulos led de alto rendimiento y
eficiencia e integra ópticas fabricadas en PMMA. Cuenta con un cristal templado de 4mm de
espesor ofreciendo una protección IK10. Cada módulo incorpora una válvula niveladora de
presión que alarga la vida de las juntas y de los elementos electrónicos del interior. Driver
electrónico para 30V-240V. Flujo lumínico de 4000 lm con una temperatura de color de 3000
K. Distribución óptica simétrica longitudinal / asimétrica frontal (AS3). Fijación vertical
acoplamiento de 60mm con un grado de inclinación de -10º a +10º (PT2). Color de la
luminaria Gris Claro RAL 9006 (C9). Driver programado según las indicaciones del cliente.
Clase eléctrica Clase I (CI). Incorpora sistema adicional de protección contra sobretensiones
transitorias (C-ROTEC).

484,15 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

FJS51612P-42 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

2,48 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

FJS51732P-43 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

3,26 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

FJSA31E1P-44 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a
un nombre màxim de 24 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

483,10 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
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FJSB1111P-45 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

45,73 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

FN1216B4P-46 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 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

175,05 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

FN1216E4P-47 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 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

287,54 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

FR41362AP-48 u Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

116,05 €

(CENT SETZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

FR61123BP-49 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

32,07 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SET CENTIMS)

G2143301P-50 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat , mixtes i amb reixats amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a
l'abocador inclou canon.

31,73 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

G2220000P-51 ml Protecció sota vial amb tub de PVC DN 315, formigonat 24,00 €

(VINT-I-QUATRE EUROS)

G2220001P-52 ml Col·locació de malla senyalitzadora 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

G2220002P-53 ut Instal·lació placa  senyalització hidrant 86,88 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

G2220004P-54 ut Obertura de cata per localització de serveis de companyies 32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

G2220006P-55 ml Excavació de rasa en calçada de 0,40x0,80, inclou demlició de paviment, reblet i reposició de
paviment

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

G2220007P-56 ut Obertura decata en terra amb mitjans mecànics, amb ajuda manual de manobre 95,00 €

(NORANTA-CINC EUROS)

G2220008P-57 ml Excavació de rasa en terra en zona de nova urbanització amb l'esplanada executada de
0,40x0,30, inclou subministre i estesa d'arena, i tapat amb terres de l'excavació

12,15 €

(DOTZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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G228FH0FP-58 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb sorra , en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

45,37 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

GBB11111P-59 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, circular o rectangular de 60 cm
de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

32,33 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

GBBVU203P-60 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

29,85 €

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

GBBVU250P-61 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini i pals de poliéster
reforçat amb fibra de vidre, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels elements necessaris per a la correcta
col·locació, segons plànols, totalment acabada

187,74 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

GD7FC375P-62 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa

22,72 €

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

GDK26E17P-63 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus 60X60, per a instal·lacions de
regadiiu, 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. Inclou pala de rec.

539,00 €

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS)

GDL5U040P-64 u Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180
mm de dimensions aproximades, col·locat

300,82 €

(TRES-CENTS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

GGD2322DP-65 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

62,93 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

HD350000P-66 ut Pericó per clau de pas, format per tub de PVC DN 160, col·locat en vertical formigonat 24,00 €

(VINT-I-QUATRE EUROS)

HD352542P-67 u Pericó de registre per vàlvula 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x2290x100
mm, arrebossada amb morter

142,40 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

K2112699P-68 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb
estructura d'obra de fàbrica, amb enderroc de fonaments, solera, amb separació, transport i
gestió de residus i residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor

14,89 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

PAIOJ060P-69 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la localització de la fita existent, el mandrilat
del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia,
deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

120,20 €

(CENT VINT EUROS AMB VINT CENTIMS)

S222F210P-70 ut Excavacio i tapat de cala per a localitació de serveis amb mitjans manuals i mecànics, en
terres, 1x2 m2 de planta i de fondaria inferior a 2,5 m

169,64 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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XPA0CQ01P-71 PA Partida alçada a justificar de cobrament integre en concepte de Control de Qualitat a l'obra,
de materials, control d'execució, elaboració d'informes i realització de document As-built de
final d'execució.

2.200,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS EUROS)

XPA0PA01P-72 PA Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de les obres 5.000,00 €

(CINC MIL EUROS)

XPA0SS01P-73 PA Partida de Seguretat i Salut segons annex de l'Estudi de Seguretat i Salut de l'Obra 2.021,02 €

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

MOLLERUSSA, MARÇ 2022

JOAN SANTACANA ESPASA
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
(COL·LEGIAT NÚM. 33.517)



 
 
 

Projecte d’urbanització Via Aurelia, Les Borges Blanques   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.QUADRE DE PREUS NÚM.2 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE D´URBANITZACIÓ VIA AURELIA
LES BORGES BLANQUES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins
sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou
circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D-400 segons norma UNE-EN
124 i graó per a pou de registre

1.476,28 €

Altres conceptes 1.476,28000 €

P-2 ELECTRICIT ut Treballs d'extensió de xarxa segons pressupost ENDESA inclòs en l'annex del projecte 48.218,00 €

Sense descomposició 48.218,00000 €

P-3 ELECTRICIT ut Treballs de reforç i adequació de les instal·lacions existents segons el pressupost de l'annex
corresponent

1.800,00 €

Sense descomposició 1.800,00000 €

P-4 F2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega manual sobre camió. Transport a l'abocador. Inclou cànon.

18,06 €

Altres conceptes 18,06000 €

P-5 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i transport a
l'abocador o planta de compostatge. Inclou la tala i arrencada dels arbres necessaris per a
poder fer la conducció de la claveguera. Transport a la planta de compostatge.

3,28 €

Altres conceptes 3,28000 €

P-6 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, inclòs roca
amb mitjans mecànics. Transport a l'abocador inclou taxes

3,61 €

Altres conceptes 3,61000 €

P-7 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en terreny no classificat
inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny, amb retroexcavadora gran i amb les terres
carregades i tranportades a l'abocador. Inclou taxes

8,45 €

Altres conceptes 8,45000 €

P-8 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

7,14 €

Altres conceptes 7,14000 €

P-9 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

12,69 €

Altres conceptes 12,69000 €

P-10 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 2 km

4,11 €

Altres conceptes 4,11000 €

P-11 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

24,81 €

Altres conceptes 24,81000 €

P-12 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.  Inclou cànon

7,91 €

Altres conceptes 7,91000 €

P-13 F931201H m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 97% del PM 28,29 €

B0111000 m3 Aigua 0,08750 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,44700 €

Altres conceptes 7,75550 €

P-14 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió

80,31 €
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amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i 63,90300 €

Altres conceptes 16,40700 €

P-15 F965A6DD m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

32,74 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,12115 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x1 5,57550 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 6,98498 €

Altres conceptes 20,05837 €

P-16 F9915245 u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x25x7
cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i
col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

78,50 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 9,07140 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,08690 €

B9912C10 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat 42,02400 €

Altres conceptes 27,31770 €

P-17 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

29,23 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,77280 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,37662 €

B0111000 m3 Aigua 0,01750 €

Altres conceptes 22,06308 €

P-18 F9G22442 m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2
de ciment portland

83,69 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 69,16350 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,27565 €

Altres conceptes 13,25085 €

P-19 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

165,84 €

B0111000 m3 Aigua 0,00525 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,38382 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,11771 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 17,59989 €

Altres conceptes 143,73333 €

P-20 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de 834x338x100 mm exteriors i
52 kg de pes, amb forma d'espiga, col·locat amb morter

78,09 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,51440 €

BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, forma d'espiga, de fosa dúctil de 834x33 57,45000 €

Altres conceptes 19,12560 €
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P-21 FD7FD575 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat
al fons de la rasa

43,53 €

BD7FD570 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 41,88000 €

Altres conceptes 1,65000 €

P-22 FDG30168 m Formació de canalització per a 2 tubs de polietilè de doble capa de 90 mm de diàmetre amb
dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i
col·locació dels tubs endollat i muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat

7,31 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,76000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,89680 €

Altres conceptes 0,65320 €

P-23 FDG3VM13 m Excavació de rasa de 65 cm de fons per 30 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació
del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2
conductes de PVC de 63mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de 150
N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del
PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes,
separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment
executat i acabat segons detalls de canalització.

27,25 €

BG222051 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 63 mm de diàmetre 2,68000 €

P0516000 m Fil guia per a conductes 0,26000 €

BFB20C01 u Cinta de senyalització del servei 0,23000 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandari 2,69225 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,51340 €

Altres conceptes 19,87435 €

P-24 FDG3VM21 m Excavació de rasa de 75 cm de fons per 45 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació
del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a
abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2
conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un dau de formigó de
150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte,
banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular
seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del
PM. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes,
separadors i en general tot el material necessari per a realitzar la canalització. Totalment
executat i acabat segons detalls de canalització.

31,69 €

BFB20C01 u Cinta de senyalització del servei 0,23000 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandari 3,91600 €

P0516000 m Fil guia per a conductes 0,26000 €

BG222052 m Tub de PVC de doble capa corrugat exterior i llis interior de 110 mm de diàmetre 5,08000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 2,33496 €

Altres conceptes 19,86904 €

P-25 FDGT06PP u Formació de pedestal per armaris de telecomunicacions, construït in situ amb formigó
HM-20, amb plantilla segons detall de plànols. Inclou excavació, encofrat, formigonat i
col·locació de tubs. Tot inclòs, completament acabat

219,22 €

Sense descomposició 219,22000 €

P-26 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic (PE) de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,58 €
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BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, 0,31620 €

Altres conceptes 0,26380 €

P-27 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

79,88 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 2,42088 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,71543 €

B0DF7G0A u Motlle metal·lic, per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 uso 0,91637 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,25762 €

Altres conceptes 65,56970 €

P-28 FDKZ3155 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

36,82 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil de 420x420x40 mm i 25 kg de p 14,60000 €

Altres conceptes 22,22000 €

P-29 FDPERI5D u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus DM model de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.

575,81 €

BDPERI5D u Arqueta prefabricada de formigó tipus D, segons model oficial Telefónica 177,91000 €

BDPERI6D u Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus T1311D classe D-400, de Fundición Dúctil Benito 280,00000 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandari 8,22360 €

Altres conceptes 109,67640 €

P-30 FDPERI9M u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del tipus M model oficial de
Telefònica o segons l'indicat en els plànols, col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de
gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada o empotrada en façana
segons indicacions de la direcció d'obra. Inclou excavació de pou i transport de terres a
abocador autoritzat. Totalment acabat.

100,50 €

BDPERI9M u Marc i tapa de fosa dúctil de dimensions 415x415 mm exterior, i pas lliure de 300x300 28,00000 €

BDPERI0M u Pericó per a telecomunicacions tipus M de Telefònica o l'indicat als plànols, de formigó 22,84000 €

B0604230 m3 Formigo de 15N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandari 1,22375 €

Altres conceptes 48,43625 €

P-31 FFA1P301 u Connexio de servei de fins a 5 m amb tub de PP de 200 mm de diàmetre nominal, unio
elastica amb anell de goma, amb grau de dificultat mitja i per a col.locar soterrat. Connexió
amb col.lector de la xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la
DO, o a pou de registre, totalment formigonat. Inclos proves, transport de material a peu
d'obra i totalment finalitzada.

89,89 €

BFA1P204 m Tub de PP de DN 200 mm, SN 8 21,68000 €

BFA1PP54 u Clip elastomeric per escomeses en xarxes de sanejament per connectar a canonada 4 15,20000 €

Altres conceptes 53,01000 €

P-32 FFAS0010 u Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a parcel·les D20 cm replès de formgió (cal sortir
del terra 0.50 m). Tot inclòs.

11,30 €

Sense descomposició 11,30000 €

P-33 FFB19455 m 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, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

19,67 €
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BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 0,13000 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exteri 4,84200 €

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 2,09100 €

Altres conceptes 12,60700 €

P-34 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa

39,54 €

BFYB1F42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 12 0,77000 €

BFWB1F42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exte 10,46200 €

BFB1F400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 7,67040 €

Altres conceptes 20,63760 €

P-35 FG3136PP m Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv,
tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub soterrat

8,12 €

BG3146PP m Conductor de coure de designació UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 2,42550 €

Altres conceptes 5,69450 €

P-36 FG319134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,32 €

BG319130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 0,45900 €

Altres conceptes 0,86100 €

P-37 FG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment 5,64 €

BGW38000 u Part proporcional d'acessoris per a conductors de coure nus 0,28000 €

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 0,86700 €

Altres conceptes 4,49300 €

P-38 FG380902 m Subministrament i instal.lació de conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, inclòs part
proporcional d'accesoris i muntat soterrat

8,46 €

BG380900 m Conductor de coure  nu, unipolar d'1x35 mm2 1,13220 €

BGW38000 u Part proporcional d'acessoris per a conductors de coure nus 0,28000 €

Altres conceptes 7,04780 €

P-39 FGD1222E u Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a
terra inclòs elements especials de muntatge i connexió

27,69 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 9,83000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,51000 €

Altres conceptes 13,35000 €

P-40 FHM11H67 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau
de formigó. Inlcou els perns i el formigó del fonament. Tractament anticorrosió per orins fins a
50 cm per sobre rasant paviment acabat.

307,00 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 12,09274 €

BHN32574 ut Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, corona 160,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

Altres conceptes 89,28726 €

P-41 FHN63AA4 u Luminaria modelo igual a l'existent LED, con armadura, tapa, módulos y acoplamientos
fabricados en fundición de aluminio AC-44100, con grado de protección IP66 general (grupo
óptico y compartimento eléctrico). La luminaria incorpora módulos led de alto rendimiento y

484,15 €
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eficiencia e integra ópticas fabricadas en PMMA. Cuenta con un cristal templado de 4mm de
espesor ofreciendo una protección IK10. Cada módulo incorpora una válvula niveladora de
presión que alarga la vida de las juntas y de los elementos electrónicos del interior. Driver
electrónico para 30V-240V. Flujo lumínico de 4000 lm con una temperatura de color de 3000
K. Distribución óptica simétrica longitudinal / asimétrica frontal (AS3). Fijación vertical
acoplamiento de 60mm con un grado de inclinación de -10º a +10º (PT2). Color de la
luminaria Gris Claro RAL 9006 (C9). Driver programado según las indicaciones del cliente.
Clase eléctrica Clase I (CI). Incorpora sistema adicional de protección contra sobretensiones
transitorias (C-ROTEC).

BHN63AA4 u Llum igual a existent tipus  LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de 374,00000 €

Altres conceptes 110,15000 €

P-42 FJS51612 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm,
amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

2,48 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 0,49350 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02000 €

Altres conceptes 1,96650 €

P-43 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

3,26 €

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte 1,27050 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02000 €

Altres conceptes 1,96950 €

P-44 FJSA31E1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a
un nombre màxim de 24 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

483,10 €

BJSA31E0 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, 405,25000 €

Altres conceptes 77,85000 €

P-45 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

45,73 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1'' 3,49000 €

BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb sole 19,11000 €

Altres conceptes 23,13000 €

P-46 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 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

175,05 €

BN1216B0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, 110,85000 €

Altres conceptes 64,20000 €

P-47 FN1216E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 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

287,54 €

BN1216E0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal 194,69000 €

Altres conceptes 92,85000 €

P-48 FR41362A u Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ

116,05 €
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BR41362A u Aesculus hippocastanum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mí 116,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 FR61123B u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

32,07 €

B0111000 m3 Aigua 0,17920 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 2,08486 €

Altres conceptes 29,80594 €

P-50 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat , mixtes i amb reixats amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor i transport a
l'abocador inclou canon.

31,73 €

Altres conceptes 31,73000 €

P-51 G2220000 ml Protecció sota vial amb tub de PVC DN 315, formigonat 24,00 €

Sense descomposició 24,00000 €

P-52 G2220001 ml Col·locació de malla senyalitzadora 0,23 €

Sense descomposició 0,23000 €

P-53 G2220002 ut Instal·lació placa  senyalització hidrant 86,88 €

Sense descomposició 86,88000 €

P-54 G2220004 ut Obertura de cata per localització de serveis de companyies 32,00 €

Sense descomposició 32,00000 €

P-55 G2220006 ml Excavació de rasa en calçada de 0,40x0,80, inclou demlició de paviment, reblet i reposició de
paviment

75,00 €

Sense descomposició 75,00000 €

P-56 G2220007 ut Obertura decata en terra amb mitjans mecànics, amb ajuda manual de manobre 95,00 €

Sense descomposició 95,00000 €

P-57 G2220008 ml Excavació de rasa en terra en zona de nova urbanització amb l'esplanada executada de
0,40x0,30, inclou subministre i estesa d'arena, i tapat amb terres de l'excavació

12,15 €

Sense descomposició 12,15000 €

P-58 G228FH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb sorra , en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

45,37 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 35,66600 €

Altres conceptes 9,70400 €

P-59 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, circular o rectangular de 60 cm
de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

32,33 €

BBM11101 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de costat, 25,27000 €

Altres conceptes 7,06000 €

P-60 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

29,85 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a s 27,34000 €

Altres conceptes 2,51000 €

P-61 GBBVU250 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini i pals de poliéster
reforçat amb fibra de vidre, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels elements necessaris per a la correcta
col·locació, segons plànols, totalment acabada

187,74 €
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B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 65,56800 €

Altres conceptes 122,17200 €

P-62 GD7FC375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa

22,72 €

BD7FC370 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne 21,61000 €

Altres conceptes 1,11000 €

P-63 GDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus 60X60, per a instal·lacions de
regadiiu, 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. Inclou pala de rec.

539,00 €

BDK218ZJ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus 60X60, per a instal·lacions de 492,10000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, a 10,23826 €

Altres conceptes 36,66174 €

P-64 GDL5U040 u Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180
mm de dimensions aproximades, col·locat

300,82 €

BDL5U040 u Armari de distribució per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproxi 282,79000 €

Altres conceptes 18,03000 €

P-65 GGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

62,93 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,51000 €

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 48,91000 €

Altres conceptes 9,51000 €

P-66 HD350000 ut Pericó per clau de pas, format per tub de PVC DN 160, col·locat en vertical formigonat 24,00 €

Sense descomposició 24,00000 €

P-67 HD352542 u Pericó de registre per vàlvula 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x2290x100
mm, arrebossada amb morter

142,40 €

B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 7,26000 €

B1Z07120 t Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg 2,71776 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 2,87112 €

Altres conceptes 129,55112 €

P-68 K2112699 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb
estructura d'obra de fàbrica, amb enderroc de fonaments, solera, amb separació, transport i
gestió de residus i residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor

14,89 €

Altres conceptes 14,89000 €

P-69 PAIOJ060 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la localització de la fita existent, el mandrilat
del últim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia,
deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

120,20 €

Sense descomposició 120,20000 €

P-70 S222F210 ut Excavacio i tapat de cala per a localitació de serveis amb mitjans manuals i mecànics, en
terres, 1x2 m2 de planta i de fondaria inferior a 2,5 m

169,64 €

Altres conceptes 169,64000 €

P-71 XPA0CQ01 PA Partida alçada a justificar de cobrament integre en concepte de Control de Qualitat a l'obra,
de materials, control d'execució, elaboració d'informes i realització de document As-built de
final d'execució.

2.200,00 €
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Sense descomposició 2.200,00000 €

P-72 XPA0PA01 PA Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de les obres 5.000,00 €

Sense descomposició 5.000,00000 €

P-73 XPA0SS01 PA Partida de Seguretat i Salut segons annex de l'Estudi de Seguretat i Salut de l'Obra 2.021,02 €

Sense descomposició 2.021,02000 €

MOLLERUSSA, MARÇ 2022

JOAN SANTACANA ESPASA
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
(COL·LEGIAT NÚM. 33.517)
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Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ VIA AURELIA

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Sots capítol 01 DEMOLICIONS

1 F2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega manual sobre camió.
Transport a l'abocador. Inclou cànon. (P - 4)

18,06 80,000 1.444,80

2 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa o armat , mixtes i amb
reixats amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor i transport a l'abocador inclou canon. (P - 50)

31,73 4,000 126,92

3 K2112699 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a
8 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, amb enderroc de
fonaments, solera, amb separació, transport i gestió de residus i
residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor (P - 68)

14,89 387,000 5.762,43

TOTAL Sots capítol 01.01.01 7.334,15

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ VIA AURELIA

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Sots capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics, càrrega sobre
camió i transport a l'abocador o planta de compostatge. Inclou la tala i
arrencada dels arbres necessaris per a poder fer la conducció de la
claveguera. Transport a la planta de compostatge. (P - 5)

3,28 739,000 2.423,92

2 F221CA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no
classificat, inclòs roca amb mitjans mecànics. Transport a l'abocador
inclou taxes (P - 6)

3,61 560,000 2.021,60

3 F2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km.  Inclou cànon (P - 12)

7,91 672,000 5.315,52

4 S222F210 ut Excavacio i tapat de cala per a localitació de serveis amb mitjans
manuals i mecànics, en terres, 1x2 m2 de planta i de fondaria inferior a
2,5 m (P - 70)

169,64 4,000 678,56

5 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 8)

7,14 400,000 2.856,00

TOTAL Sots capítol 01.01.02 13.295,60

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ VIA AURELIA

Capítol 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Sots capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 11)

24,81 25,000 620,25

TOTAL Sots capítol 01.01.03 620,25

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ VIA AURELIA
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Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

Sots capítol 01 BASES

1 F931201H m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 97% del
PM (P - 13)

28,29 232,500 6.577,43

2 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 14)

80,31 52,650 4.228,32

TOTAL Sots capítol 01.02.01 10.805,75

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ VIA AURELIA

Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

Sots capítol 02 PAVIMENTS

1 F9G22442 m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland (P - 18)

83,69 98,000 8.201,62

2 F9915245 u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter
de ciment de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb
morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió (P - 16)

78,50 8,000 628,00

3 F965A6DD m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 15)

32,74 94,000 3.077,56

4 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 17)

29,23 390,000 11.399,70

TOTAL Sots capítol 01.02.02 23.306,88

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ VIA AURELIA

Capítol 03 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Sots capítol 01 TELECOMUNICACIONS

1 FDG3VM13 m Excavació de rasa de 65 cm de fons per 30 cm d'amplada com a
mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de
terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,
inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2
conductes de PVC de 63mm, de diàmetre exterior, protegit amb un
dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i
maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material
granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim,
amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de
conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en
general tot el material necessari per a realitzar la canalització.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 23)

27,25 60,000 1.635,00

2 FDG3VM21 m Excavació de rasa de 75 cm de fons per 45 cm d'amplada com a
mínim; repàs i compactació del fons de la rasa. Càrrega i transport de
terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat,

31,69 60,000 1.901,40

EUR
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inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2
conductes de PVC de Ø110 mm, de diàmetre exterior, protegit amb un
dau de formigó de 150 N/mm2 de resistència. Col·locació de cinta de
senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i
maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material
granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim,
amb compactació del 95% del PM. Inclòs certificat de mandrilat de
conductes emès per laoratori homologat. Inlcou colzes, separadors i en
general tot el material necessari per a realitzar la canalització.
Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 24)

3 PAIOJ060 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per la localització de la fita
existent, el mandrilat del últim tram construït i la col·locació del fil de
guia, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment
acabada i en perfecte funcionament. (P - 69)

120,20 1,000 120,20

4 FDPERI9M u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del
tipus M model oficial de Telefònica o segons l'indicat en els plànols,
col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de
fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada o
empotrada en façana segons indicacions de la direcció d'obra. Inclou
excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment
acabat. (P - 30)

100,50 4,000 402,00

5 FDPERI5D u Subministrament i col·locació de pericó per a telecomunicaions del
tipus DM model de Telefònica o segons l'indicat en els plànols,
col·locat sobre solera de formigó de 10 cm de gruix. Inclosa tapa de
fosa dúctil EN-124 classe D-400. Inclòs grabat de xarxa de
telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col·locació soterrada i
excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment
acabat. (P - 29)

575,81 2,000 1.151,62

6 FDGT06PP u Formació de pedestal per armaris de telecomunicacions, construït in
situ amb formigó HM-20, amb plantilla segons detall de plànols. Inclou
excavació, encofrat, formigonat i col·locació de tubs. Tot inclòs,
completament acabat (P - 25)

219,22 1,000 219,22

7 GDL5U040 u Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a
urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades,
col·locat (P - 64)

300,82 1,000 300,82

TOTAL Sots capítol 01.03.01 5.730,26

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ VIA AURELIA

Capítol 03 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Sots capítol 02 ABASTAMENT AIGUA POTABLE

Capítol (1) C1 ÀMBIT DE PROJECTE

Titol 3 12 RASES I OBRA CIVIL

1 HD352542 u Pericó de registre per vàlvula 40 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 290x2290x100 mm, arrebossada amb morter (P - 67)

142,40 4,000 569,60

2 HD350000 ut Pericó per clau de pas, format per tub de PVC DN 160, col·locat en
vertical formigonat (P - 66)

24,00 4,000 96,00

3 G2220000 ml Protecció sota vial amb tub de PVC DN 315, formigonat (P - 51) 24,00 10,000 240,00

4 G2220001 ml Col·locació de malla senyalitzadora (P - 52) 0,23 120,000 27,60

5 G2220002 ut Instal·lació placa  senyalització hidrant (P - 53) 86,88 1,000 86,88

6 G2220004 ut Obertura de cata per localització de serveis de companyies (P - 54) 32,00 10,000 320,00

7 G2220006 ml Excavació de rasa en calçada de 0,40x0,80, inclou demlició de
paviment, reblet i reposició de paviment (P - 55)

75,00 15,000 1.125,00

8 G2220007 ut Obertura decata en terra amb mitjans mecànics, amb ajuda manual de
manobre (P - 56)

95,00 5,000 475,00

9 G2220008 ml Excavació de rasa en terra en zona de nova urbanització amb
l'esplanada executada de 0,40x0,30, inclou subministre i estesa

12,15 120,000 1.458,00
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d'arena, i tapat amb terres de l'excavació (P - 57)

10 FN1216E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 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 (P - 47)

287,54 2,000 575,08

11 FN1216B4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 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 (P - 46)

175,05 2,000 350,10

12 FFB19455 m 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, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 33)

19,67 60,000 1.180,20

13 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col.locat al fons de la rasa (P - 34)

39,54 60,000 2.372,40

TOTAL Titol 3 01.03.02.C1.12 8.875,86

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ VIA AURELIA

Capítol 03 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Sots capítol 03 ELECTRICITAT. BAIXA TENSIÓ

1 ELECTRICITAT ut Treballs de reforç i adequació de les instal·lacions existents segons el
pressupost de l'annex corresponent (P - 3)

1.800,00 1,000 1.800,00

2 ELECTRICITA2 ut Treballs d'extensió de xarxa segons pressupost ENDESA inclòs en
l'annex del projecte (P - 2)

48.218,00 1,000 48.218,00

TOTAL Sots capítol 01.03.03 50.018,00
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Capítol 03 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Sots capítol 04 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en
terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny,
amb retroexcavadora gran i amb les terres carregades i tranportades a
l'abocador. Inclou taxes (P - 7)

8,45 124,000 1.047,80

2 FDG30168 m Formació de canalització per a 2 tubs de polietilè de doble capa de 90
mm de diàmetre amb dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclòs subministrament i col·locació dels tubs endollat i
muntat com a canalització soterrada. Totalment finalitzat (P - 22)

7,31 124,000 906,44

3 FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 27)

79,88 4,000 319,52

4 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 9)

12,69 99,200 1.258,85

5 F2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 10)

4,11 148,800 611,57

EUR
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6 FDKZ3155 u Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó de
serveis de fosa dúctil de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
28)

36,82 4,000 147,28

7 FG3136PP m Subministrament i col.locació de conductor de coure de designació
UNE RVFV-K 0.6/1 kv, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub
soterrat          (P - 35)

8,12 124,000 1.006,88

8 FG380902 m Subministrament i instal.lació de conductor de coure nu, unipolar
d'1x35 mm2, inclòs part proporcional d'accesoris i muntat soterrat (P -
38)

8,46 124,000 1.049,04

9 FGD1222E u Subministrament i col.locació de piqueta de connexió a terra d'acer,
amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra inclòs elements
especials de muntatge i connexió (P - 39)

27,69 4,000 110,76

10 FHM11H67 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó. Inlcou els perns
i el formigó del fonament. Tractament anticorrosió per orins fins a 50
cm per sobre rasant paviment acabat. (P - 40)

307,00 3,000 921,00

11 GGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 65)

62,93 4,000 251,72

12 FHN63AA4 u Luminaria modelo igual a l'existent LED, con armadura, tapa, módulos
y acoplamientos fabricados en fundición de aluminio AC-44100, con
grado de protección IP66 general (grupo óptico y compartimento
eléctrico). La luminaria incorpora módulos led de alto rendimiento y
eficiencia e integra ópticas fabricadas en PMMA. Cuenta con un cristal
templado de 4mm de espesor ofreciendo una protección IK10. Cada
módulo incorpora una válvula niveladora de presión que alarga la vida
de las juntas y de los elementos electrónicos del interior. Driver
electrónico para 30V-240V. Flujo lumínico de 4000 lm con una
temperatura de color de 3000 K. Distribución óptica simétrica
longitudinal / asimétrica frontal (AS3). Fijación vertical acoplamiento de
60mm con un grado de inclinación de -10º a +10º (PT2). Color de la
luminaria Gris Claro RAL 9006 (C9). Driver programado según las
indicaciones del cliente. Clase eléctrica Clase I (CI). Incorpora sistema
adicional de protección contra sobretensiones transitorias (C-ROTEC).
(P - 41)

484,15 3,000 1.452,45

13 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic (PE) de color, de 30 cm d'amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a
malla senyalitzadora (P - 26)

0,58 124,000 71,92

14 FG319134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 36)

1,32 24,000 31,68

15 FG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat
superficialment (P - 37)

5,64 6,000 33,84

TOTAL Sots capítol 01.03.04 9.220,75
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Sots capítol 05 SANEJAMENT

Capítol (1) 01 CLAVEGUERAM CARRER

1 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en
terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny,
amb retroexcavadora gran i amb les terres carregades i tranportades a
l'abocador. Inclou taxes (P - 7)

8,45 330,000 2.788,50

2 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del

12,69 270,000 3.426,30

EUR
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95 % PM (P - 9)

3 G228FH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
sorra , en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 58)

45,37 93,000 4.219,41

4 FD5J5258 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I (P - 19)

165,84 4,000 663,36

5 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa dúctil de
834x338x100 mm exteriors i 52 kg de pes, amb forma d'espiga,
col·locat amb morter (P - 20)

78,09 4,000 312,36

6 FFA1P301 u Connexio de servei de fins a 5 m amb tub de PP de 200 mm de
diàmetre nominal, unio elastica amb anell de goma, amb grau de
dificultat mitja i per a col.locar soterrat. Connexió amb col.lector de la
xarxa principal de Dn 400 mm amb pinça o sistema a determinar per la
DO, o a pou de registre, totalment formigonat. Inclos proves, transport
de material a peu d'obra i totalment finalitzada. (P - 31)

89,89 4,000 359,56

7 FFAS0010 u Fita de senyalització de 1.50 m escomeses a parcel·les D20 cm replès
de formgió (cal sortir del terra 0.50 m). Tot inclòs. (P - 32)

11,30 4,000 45,20

8 GD7FC375 m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa (P - 62)

22,72 60,000 1.363,20

9 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb
solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de
gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per
a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D-400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 1)

1.476,28 5,000 7.381,40

TOTAL Capítol (1) 01.03.05.01 20.559,29
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Sots capítol 07 CANALIZACIÓ SEQUIA REC

1 FD7FD575 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa (P - 21)

37,53 70,000 2.627,10

2 2DB1C025 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb
solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de
gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per
a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D-400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 1)

1.476,28 1,000 1.476,28

3 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en
terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny,
amb retroexcavadora gran i amb les terres carregades i tranportades a
l'abocador. Inclou taxes (P - 7)

8,45 262,500 2.218,13

4 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 9)

12,69 210,000 2.664,90

5 G228FH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
sorra , en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 58)

45,37 49,000 2.223,13

EUR
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TOTAL Sots capítol 01.03.07 11.209,54
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Sots capítol 08 INSTAL·LACIÓ REG ARBRES

1 FJS51612 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos (P - 42)

2,48 70,000 173,60

2 FJSA31E1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable
i centralitzable, per a un nombre màxim de 24 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 44)

483,10 1,000 483,10

3 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P
- 45)

45,73 1,000 45,73

4 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 43)

3,26 7,000 22,82

5 FR61123B u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg (P - 49)

32,07 7,000 224,49

6 FR41362A u Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 16 a 18
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima
35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 48)

116,05 7,000 812,35

7 F2226241 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 5 m de fondària, en
terreny no classificat inclòs roca, amb qualsevol pendent del terreny,
amb retroexcavadora gran i amb les terres carregades i tranportades a
l'abocador. Inclou taxes (P - 7)

8,45 17,500 147,88

8 F228A30F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM (P - 9)

12,69 10,500 133,25

9 G228FH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
sorra , en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 58)

45,37 5,250 238,19

10 GDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus 60X60, per a
instal·lacions de regadiiu, 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. Inclou pala de rec. (P - 63)

539,00 3,000 1.617,00

TOTAL Sots capítol 01.03.08 3.898,41
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Capítol 04 SEGURETAT I  QUALITAT

Sots capítol 01 SEGURETAT I SALUT

1 XPA0SS01 PA Partida de Seguretat i Salut segons annex de l'Estudi de Seguretat i
Salut de l'Obra (P - 73)

2.021,02 1,000 2.021,02

2 XPA0PA01 PA Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de les
obres (P - 72)

5.420,00 1,000 5.420,00

EUR
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TOTAL Sots capítol 01.04.01 7.441,02
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Sots capítol 02 CONTROL DE QUALITAT

1 XPA0CQ01 PA Partida alçada a justificar de cobrament integre en concepte de Control
de Qualitat a l'obra, de materials, control d'execució, elaboració
d'informes i realització de document As-built de final d'execució. (P -
71)

2.200,00 1,000 2.200,00

TOTAL Sots capítol 01.04.02 2.200,00
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Capítol 05 SENYALITACIÓ

Sots capítol 01 SENYALITZACIÓ

1 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, circular
o rectangular de 60 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 59)

32,33 2,000 64,66

2 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 60)

29,85 2,000 59,70

3 GBBVU250 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini i pals de poliéster reforçat amb fibra de vidre, amb formigó
HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant i col·locació dels elements necessaris per a la correcta
col·locació, segons plànols, totalment acabada (P - 61)

187,74 2,000 375,48

TOTAL Sots capítol 01.05.01 499,84

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/05/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 21.250,00

Capítol 01.02  PAVIMENTACIÓ 34.112,63

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 109.512,11

Capítol 01.04  SEGURETAT I  QUALITAT 9.641,02

Capítol 01.05  SENYALITACIÓ 499,84

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ VIA AURELIA 175.015,60

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
175.015,60

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost URBANITZACIÓ VIA AURELIA 175.015,60

175.015,60

EUR
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