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L’ajuntament té previst un pressupost de 600.000 euros per a l’execució de les obres.

En el concurs de projectes, va resultar guanyadora la proposta “Fragments” d’ESTUDI NAO.

Zona d’espai públic: plaça de sauló, amb els jocs infantils i la pista esportiva.
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Zona dels equipaments: El centre cívic de recent construcció, i el Centre Viu Autisme, una edificació en planta
baixa que ocupapart del terreny.

Concurs de projectes per a donar resposta al programa de necessitats definit.

L’espai ha està dividit actualment en dues zones:

Procés participatiu per a copsar les necessitats i inquietuds de la població. L’ajuntament va recollir i processar
tota la informació recollida per a desenvolupar un programa de necessitats.

Amb l’objectiu de reconfigurar l’espai públic per a incorporar i donar resposta al nou equipament, l’ajuntament
ha dut a terme les següents accions:

Estat actual de la plaça amb el nou centre cívic

Antiga escola Fanals d’Aro 1959

El nou equipament es va construir en l’àmbit originalment ocupat per les escoles mixtes Fanals d’Aro, una
edificació construïda el 1959 que va ser parcialment enderrocada. Actualment resta una part de les edificis
annexes, on es troba ubicat el Centre Viu d’Autisme.
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La plaça del Poeta Sitjà és un espai públic central de Castell d’Aro, situat al costat del Torrent de la Coma, que
voreja el casc antic de Castell d’Aro.

1.2.ANTECEDENTS

Francesc Puig Esteban, arquitecte (núm col.legiat: 37586-1)

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta (núm col.legiat: 37590-1)

Tècnics Redactors:

93 237 62 67 / estudinao@estudinao.com

ESTUDI NAO SCP

AUTORS DEL PROJECTE

Jordi Espriu, arquitecte municipal

Serveis Tècnics, Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

GESTIÓ DEL PROJECTE

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

PROMOTOR

Plaça del Poeta Sitjà de Castell d’Aro, entorns del nou centre cívic i recinte de l’actual Centre viu d’Autisme.

EMPLAÇAMENT

Projecte per a la reurbanització d’un espai públic.

TIPUS D'INTERVENCIÓ

1.1 DADES GENERALS

1.INTRODUCCIÓ

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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Referència Cadastral (zona equipament):

Sòl urbà consolidat

Sistema d’equipaments (zona centre cívic i Centre Viu)

SX2

SE
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Caracteritzada per la filera de plàtans, amb distàncies entre 5 i 7 metres aproximadament. Els escocells dels
arbres estan centrats respecte la vorera, de manera que l’ample de pas és reduït i no compleix els actuals
paràmetres mínims d’accessibilitat. En la part posterior hi ha el rètol d’acer corten, de grans dimensions, fixat

VORERA SUD

SIGNATURES

Els terrenys que abasta l'àmbit del projecte són de titularitat pública i disponibles. El projecte que es
desenvolupa en el present document manté plena coherència amb el planejament vigent.
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Veure Annex Fotogràfic
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1.5 TITULARITAT DEL SÒL.

Àmbit Centre viu d’Autisme. Situat a l’est del centre cívic. Disposa d’una zona enjardinada amb alguns arbres
(moreres). Hi ha una edificació en planta baixa en l’extrem nord est, on estan les actuals dependències del
centre.

Espai perimetral de l’actual Centre Cívic: La façana nord, l’edifici llinda directament amb el passeig de Castell i
Mar. En el costat est, amb l’actual recinte del centre Viu d’Autisme. En el costat oest, existeix una franja d’espai
de 4 a 8 metres d’ample aproximat fins el mur d’endegament del torrent de la Coma. En aquesta franja hi ha
un accés a la sala d’actes del centre cívic. En el costat sud, a uns 10 metres de separació, hi ha la tanca tanca de
l’antiga escola, que compta amb una base muraria i una part superior transparent de malla electrosoldada. A
tocar de la tanca, en el costat de la plaça hi ha un seguit d’arbres de diferents espècies (pollancres, palmera,
plàtan i altres).

Pista esportiva: Plataforma pavimentada de formigó. Inclou dos suports per a cistelles en els extrems. La pista
té una calla d’acer electrosoldada d’uns dos metres d’alçada en el costat que dona al carrer Castell i Mar., i
també compta amb una xarxa en la part alta, subjectada en uns posts de fusta. Al voltant de la plaça hi ha 2
grups de bancs en el costat est i nord.

Esplanada de sauló: Àmbit central de la plaça. Inclou una àrea de jocs infantils tancada, amb diferents elements
de joc (gronxadors, tobogans i altres). Són elements amb elevada component de plàstic. El tancat és de fusta i
disposa d’un accés. L’espai compta amb uns grans exemplars arboris. En especial tres exemplars que formen
part del Catàleg de Béns a Protegir de Patrimoni Mediambiental MA (Arbrat monumental) del POUM de CastellPlatja d’Aro. Està envoltada en la part sud per un parterre amb plantes arbustives i el rètol metàl·lic de grans
dimensions. També compta amb alguns bancs en el perímetre.

PLAÇA

L’estat actual de la plaça i dels diferents espais a reurbanitzar és el següent:

2.ESTAT ACTUAL
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Sistemes urbanístics. Sistema viari (Clau 01CB)

Es troba dins de la protecció transversal Protecció del paisatge urbà i del seu entorn

Sistema d’espais lliures públics: parcs i jardins urbans. Àmbits forestals públics (zona plaça)

Sistema viari: altre viari en sòl urbà (zona viari)

EII

Qualificació:

SUC

Classificació

Expedient 2009/38259/G: Pla d’ordenació urbanística municipal

Expedient 2018/67860/G: Pla director urbanístic de revisió dels sols no sostenibles del litoral gironí

Planejament General:

Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Planejament territorial:

1.4 PLANEJAMENT.

SUPERFÍCIE ÀMBIT D’ACTUACIÓ.........................................................................................................4.058 m

2

Es disposa de l’estudi geotècnic realitzat per l’empresa Lithos (maig de 2016) per la construcció del nou Centre
Cívic.

DADES GEOTÈCNIQUES

2794502EG0229D

L’ocupació en planta baixa del nou Centre Cívic és de 845 m2. L’àmbit a reurbanitzar té la següent superfície:

Sistema de Referència: ETRS89

- Enderroc de l’actual pista esportiva, eliminant el tancat existent per a incorporar l’espai a la plaça.

Referència Cadastal (plaça)

Projecció coordenades UTM fus 31

- Enderroc de l’edificació actualment ocupada pel Centre Viu d’Autisme.

L’empresa Centre Català de Geotècnia ha realitzat aixecament topogràfic i planimètric Georeferenciat, en data
10/12/2021

PLÀNOL TOPOGRÀFIC

- Reconfiguració de l’espai públic al voltant del nou centre cívic.

1.6 ALTRES DADES D’INTERÈS

L’objecte d’aquest projecte és la remodelació de la plaça del Poeta Sitjà de Castell d’Aro, a partir de les següents
premisses:

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î
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Integració paisatgística en el sistema d’espais del Torrent de la Coma:
La proposta té l’objectiu a escala territorial d’integrar la Plaça del Poeta Sitjà en el sistema paisatgístic que
s’articula a l’entorn del Torrent de la Coma. Repensar la plaça per a que torni a formar part substancial del
conjunt d’espais que es configuren el marge esquerra de la conca del Torrent, en relació a la topografia i la
vegetació. Un espai que ha d’obeir a l’ordre natural del paisatge.

Es disposa d’informació sobre els serveis existents. Veure Annex Serveis Existents

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ, CASTELL- PLATJA D’ARO Maig 2022

SIGNATURES

La proposta per a la reforma de la plaça pretén donar suport als nous usos sorgits perla presència del nou centre
cívic: un vestíbul exterior d’accés, i un auditori exterior, com a extensió de les activitats del centre. Un espai per
a concerts i activitats exteriors dirigides des del centre.
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Destaquen especialment tres exemplars que formen part del Catàleg de Béns a Protegir de Patrimoni
Mediambiental MA (Arbrat monumental) del POUM de Castell- Platja d’Aro. Es prohibeix la seva tala o
arrencada així com malmetre’l per a qualsevol mitjà. Existeixen altres espècies d’arbres que estan descrits en
de vegetació existent.
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Una plaça en relació amb el nou equipament

La plaça disposa ja del bé més preuat: una vegetació imponent que emmarca l’espai, genera frescor gràcies a
la seva ombra, i proporciona biofília – benestar emocional que provoca la relació amb la natura-. Es proposa
una actuació que ordeni els espais per donar resposta a les necessitats mirant de preservar i posar en valor
l’arbrat, en especial els 3 exemplars protegits.

La plaça disposa de xarxa d’enllumenat públic, part de la xarxa està soterrada i part és aèria. Es preveu la
retirada dels punts de llum existents per tal d'adaptar-los a la nova distribució i incorporar els nous criteris
d'eficiència. Els fanals del carrer es mantenen o es reubiquen segons indicacions del plànol d’enllumenat.

ÒRGAN
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VEGETACIÓ EXISTENT

El valor dels arbres existents

ENLLUMENAT EXISTENT

El carrer Castell i Mar disposa de col·lector de recollida de xarxa unitària connectat a pou situat a la l’Avinguda
de la Platja.

No obstant, la plaça no disposa de sistema de recollida de les aigües superficials (embornals), i per tant el
drenatge es produeix per superfície o infiltració cap el torrent a través del mur que delimita la riera, a través de
les perforacions.

Segons els plànols de clavegueram, existeix un col·lector de connexió de residuals paral·lel al torrent, que
atravessa la plaça fins a connectar amb el col·lector de la Rambla de la Platja.

El Torrent de la Coma baixa des del Masnou, voreja el casc antic de Castell d’Aro pel seu costat est i interromp
el seu curs obert a partir de l’Av. de la Platja. Tot i que en el tram de la plaça el torrent està endegat per murs
- com a pas previ imprescindible pel seu posterior soterrament - La proposta pretén reforçar la relació amb el
Torrent, visibilitzar-lo com a eix verd i convertir-lo en l’espina dorsal de la plaça. Es proposa la revegetació dels
murs i la configuració d’una tanca que necessàriament ha de protegir però que pot incorporar també vegetació
de vora (enfiladisses etc.).

3.0 DESCRIPCIÓ GENERAL

SERVEIS EXISTENTS

CLAVEGUERAM – DRENATGE

3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

L’estacionament a vial es produeix en el costat est del passeig Castell i Mar. L’àmbit d’actuació no afecta les
places d’aparcament existents.

- Senyalització d’equipaments municipals

- Senyalitzacions de trànsit

- Aparcabicicletes

- Font (3 unitats)

- Tala de ping pong

- Book-crossing

- Papereres (2 u.)

- Bancs de tipus romàntic de fusta (13 unitats)

- Pilones de protecció de fosa en la vorera del passeig Castell i Mar (12 u.)

Dins l’àmbit d’actuació hi ha el següent mobiliari i equipament que està previst reirar:

EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ

Al perímetre de la plaça hi ha parterres amb vegetació herbassia i arbustiva.

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

ESTACIONAMENT

És un vial en plataforma única, amb gual/baden d’accés del carrer que puja. El muret delimita l’àmbit del centre.
Entre el nou centre cívic i el centre Viu es produeix un accés a cota. Tot seguit, el centre cívic, amb la façana
alineada a carrer.

PASSEIG CASTELL I MAR (NORD)

La filera de plàtans situats a la vorera envolta la plaça. L’ample de pas disponible entre l’escocell i la vorada és
reduït i tampoc compleix els paràmetres actuals d’accessibilitat. Tot un seguit de pilones de fosa delimiten la
vorera per evitar l’aparcament indiscriminat. Existeix un parterre d’ample variable que inclou uns arbres de
petit port (moreres, vegetació arbustiva que configura una tanca vegetal respecte la pista, i una plantació
herbàcia entapissant. En la part del carrer hi ha la recollida selectiva de brossa soterrada que es preveu retirar.
Disposa de 4 bústies. La vorera compta també amb enllumenat de baixa alçada (fanals tipus Nicholson) que
caldrà reubicar. A la part central hi ha l’actual accés al recinte del Centre Viu. El tancat del centre és un muret
de bloc de baixa alçada amb una tanca de electrosoldada.

VORERA EST

eal terra. D’una longitud considerable. Entre les lletres es produeix l’accés sud a la plaça, en continuïtat amb el
pas zebra. El rètol i les plantes arbustives configuren el límit amb la plaça.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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Com a possible millora per a fases posteriors es proposa revisar el traçat de la rotonda, reduint el seu perímetre.
És possible respectant la presència del plàtan imponent. Això permetria eixamplar el pas de la vorera, que

SIGNATURES

Àrees de jocs: Entre el centre cívic i la gran esplanada es configuren dues zones:
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Perímetre de l’esplanada (espai estàtic). Al voltant de la plaça, les bancades es col.loquen per a generar espais
per seure i descasar amb amplies visuals cap a l’espai central.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Reforçar el camí de vora del Torrent com a eix que permet connectar directament amb el centre cívic i a nord
amb l’espai verd del torrent de la Coma. A Sud es provoca un accés directe i ample a la vorera del passeig de la
Platja. Inclou la parada d’autobus, que es reubica en un extrem de l’espai.

ÒRGAN

PROJECT

Gran esplanada (espai dinàmic). L’espai principal de la plaça, envoltat pels magestuosos plàtans. Un espai
polivalent. Apte pel joc espontani de totes les edats. Per la seva dimensió és l’espai adequat per les celebracions
populars com la Festa de Pasquetes, events o fires.

La plaça es troba actualment aïllada en certa manera respecte del seu entorn. Les connexions peatonals actuals
no responen del tot als fluxes provinents dels eixos cívics principals. Es proposen les següents estratègies per a
millorar els accessos i relació amb l’entorn.

Accessos i relació amb l’entorn

Sistema de balises o fanals de baixa alçada (4 m) que ressegueixen el Camí de Vora del Torrent i indiquen el
l’accés al Centre cívic.

Bàculs d’alçada (5,8m) situats en el perímetre de la plaça, en el costat del C/ Castell i Mar) que es camuflen en
el perímetre arbrat i eviten així ser obstacles en els espais centrals.

Els arbres existents delimiten de manera natural uns àmbits dins de la plaça que el projecte reconeix. La
presència del centre cívic esdevé també determinant. La proposta pretén potenciar la interrelació dels diferents
espais amb transicions suaus. Es poden identificar els següents àmbits:

Recorregut de vora: es consolida un recorregut per a potenciar l’accessibilitat peatonal per la vora del torrent
fins a l’accés principal al centre cívic, per connectar a nord amb l’espai obert del Torrent de la Coma. Un camí
naturalitzat. Es replanteja la barana amb el torrent per a garantir la protecció i potenciar la presència de
vegetació (arbustives de marge fluvial i enfiladisses).

ENLLUMENAT: Es plantegen dos sistemes complementaris:

FUSTA: Bancs damunt dels murets realitzats amb llistons de fusta de pi tractat HSB. Els respatllers i el paviment
filtrant associat al banc es realitzarà també de fusta.

PEDRA: Muret de gabions de malla electrosoldada d’acer passivat, reomplers amb pedra calcàrea (a imatge dels
característics murs de pedra del casc antic).

Pel que fa a les BANCADES que configuren límits oberts i delimiten els àmbits, s’utilitza la pedra i la fusta:

En els PAVIMENTS es proposa mantenir el sauló actual a l’esplanda principal, compactat i estabilitzat en el flanc
oest del centre cívic, per a garantir l’accessibilitat. L’esplanada de l’auditori exterior s’entén com una extensió
del centre cívic com a element construït i es proposa pavimentar amb formigó reciclat d’enderrocs, tractat
superficialment per assolir un cert grau d’antilliscament.

Es proposa una materialització naturalitzada per a configurar una plaça eminentment tova, que formi part del
parc del torrent en contrast amb el casc antic.

Materials

Auditori exterior: En la part posterior del centre cívic s’habilita la zona pavimentada envoltada de bancades que
configuren unes grades per salvar el desnivell amb el passeig Castell i Mar. Podrà ser utilitzada per a jocs de
pilota i de manera esporàdica per a la ubicació d’un escenari per a celebracions, concerts.

Implantació d’usos

Permeabilitzar el perímetre de la plaça en relació al C/ Castell i Mar.

Millorar la connectivitat amb l’Avinguda de la Platja en el costat est de la platja.

Potenciar el camí que ressegueix el Torrent de la Coma per a connectar d’una manera més diàfana amb el Parc
del Estació i l’Avinguda del Carrilet, com a eix cívic de gran importància a nivell supramunicipal.

Es proposa millorar la connectivitat per a vianants de la plaça amb el seu entorn immediat i amb els eixos cívics
principals de Castell d’Aro. Actualment la plaça es troba aïllada, amb connexions molt febles amb el seu entorn.
Es plantegen les següents estratègies:

Accessibilitat per a vianants

Formalment les bancades es disposen com si fossin elements dispersos arrossegats pel curs de l’aigua en el
torrent, disposats en l’espai obert que genera la plaça. fragments de bancades que entronquen amb els petits
desnivells per a generar i abraçar espais d’estada i de joc.

Possibilitar el drenatge i infiltració de les aigües pluvials al subsòl, evitant l’estancament, la formació de tolls i
la sobrecàrrega de la xarxa de sanejament pública.

Delimitar, abraçar i protegir els diferents àmbits de la plaça

Generar bancs per a fomentar espais per al descans i la tertúlia

Regular els petits desnivells existents a la plaça. amb els carrers perimetrals, els arbres existents i el centre
cívic.

Vestíbul exterior centre cívic. La franja davant de l’accés principal al centre fins a la filera d’arbrat. Consta d’uns
eixamplament amb bancs. Un lloc de referència i reunió. El camí d’accés s’eixampla. Un àmbit disponible per
a la trobada i pel descans informal.

Àrea de jocs d’aigua: Jocs destinats a l’estiu, per a èpoques d’elevades temperatures. Jocs de manipulació per
a diferents edats que impliquen un consum d’aigua moderat.

Estratègia general

Es proposa un sistema de bancades per a resoldre gran part dels requeriments funcionals i tècnics del projecte:

Jocs infantils de fusta. Accessibles i inclusius. S’ubiquen en una posició que garanteix una distància de 15 m
respecte qualsevol vial. S’evita l’especialització d’un espai amb tanques. La delimitació es produeix de manera
natural amb els desnivells.

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Així mateix, l’espai obert - la plaça - s’aprofita de l’equipament com a pol d’atracció generador d’activitat. La
seqüencia i configuració dels espais oberts respon a aquesta lectura per tal d’establir una relació simbiòtica
amb el centre cívic.
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SIGNATURES

- Evitar l’evacuació directa a la xarxa de clavegueram urbà, o al curs del torrent que en dies de pluja intensa pot
sobrecarregar-se amb el perill de generar inundacions a la part baixa del municipi.
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- Afavorir la permeabilitat del terreny, la autoregulació regulació tèrmica del sòl i la biodiversitat.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

- Alimentar els aqüífers soterranis i el subsòl, per al reg natural de la vegetació

Es contempla l’enderroc de l’edifici Centre viu Autisme. Superfíce: 133m2

3.1 ENDERROCS

L’arbrat existent té un gran valor en biodiversitat. Es pretén preservar i reforçar la vegetació sobretot en les
capes baixes amb zones tapissants, arbusts mediterranis de floració diversa i arbres de petit port per configurar
un coixí vegetal multicolor.

Els murs de gabions de pedra són un element important del projecte per a afavorir la biodiversitat. Els espais
intersticials dels murets de pedra són ocupats per petits insectes i rèptils, reclam a l’hora per ocells. Juntament
amb la vegetació associada i l’acumulació d’aigua per a la infiltració constitueixen petits biòtops.

Biodiversitat

MATERIALS NATURALS: Pedra calcària de la zona (bancades) i fusta de pi tractada a l’autoclau amb segell FSB
(paviment, jocs infantils i mobiliari urbà), que garanteix una gestió sostenible dels seus boscos d’origen.

Es proposa la realització d’un paviment de formigó realitzat amb àrid mixt provinent de l’enderroc d’edificis.
Avui dia existeix ja en el mercat la possibilitat de revaloritzar els enderrocs per a transformar-los en nous
elements constructius (murs, paviments). Es tracta d’un paviment totalment apte pels requeriments
estructurals que a més aconsegueix una textura particularment interessant per la barreja dels materials
ceràmics i de formigó.

Per a la zona pavimentada es proposa la realització d’un paviment de formigó amb àrid reciclat. Es reaprofitarà
l’enderroc de la pista existent de formigó per a les graves que configurin la subbase de la zona pavimentada. El
matxaqueig es pot realitzar directament a l’obra eliminant les despeses ambientals que produeix el transport.

Reciclatge

Es proposa una actuació que manté en essència l’espai actual. Es proposen petites intervencions directament
enfocades a la millora efectiva dels aspectes ambientals que resulten tan prioritaris com els requeriments
funcionals.

Sostenibilitat en el procés constructiu

Paviments permeables i dispositius de filtratge (murs de gabions i paviments de fusta permeables),
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Aquesta estratègia té un triple benefici:

El projecte proposa una gestió de l’aigua de pluja sostenible per a possibilitar la infiltració al subsòl. S’utilitzen
dipòsits per a la infiltració . La seva elevada capacitat d’emmagatzematge permet retenir l’aigua de pluja en
moments de pluja intensa per anar infiltrant al terreny a poc a poc, o bé avocar l’aigua al torrent.

Gestió de l’aigua

ASPECTES MEDIAMBIENTALS

Veure Annex Escenaris Festes

L’ajuntament de Castell d’Aro preveu realitzar diferents festes i celebracions populars a l’esplanada central de
la plaça : festa de Pasqüetes, concerts de música en directe, balls de sardanes , cantada d’havaneres, etc...A
partir dels 2 tamanys dels escenaris facilitats pels serveis tècnics de l’ajuntament s’han realitzat diferents
propostes quantificant el número màxim d’assistents ( en cadires o peu dret ): escenari petit 6x4m, escenari
gran 12x8m. Per poder disposar de subministrament elèctric durant les activitats festives s’ha previst la
instal.lació de 3 torretes abatibles encastades en el paviment i distribuides en diferents zones de la plaça. Model
London de Pilomat o equivalent

Festes i celebracions

Es planteja la renovació i millora de la barana, amb el doble propòsit de millorar la protecció i esdevenir suport
per a vegetació pròpia dels marges fluvials.

S’entén la plaça com a un espai indisociable del torrent, que esdevé l’espina dorsal. Es configura un coixí vegetal
amb el torrent amb gran diversitat d’espècies. Un espai per a la biodiversitat urbana amb diferents sectors
vegetals: brolla mediterrània, plantes aromàtiques, vegetació floral. S’incorporaran també senyals informatius
i habitats per a ocells i insectes.

Relació amb el Torrent

Potenciar la connectivitat amb l’Avinguda de la Platja, mitjançant un baden de gran amplada. Es considera el
bar situat en la cantonada com a part integrant del sistema d’espais de la plaça. El bar i la seva terrassa exterior
és un pol d’atracció que genera sinèrgies amb la plaça i amb el centre cívic.

Ampliar la vorera del carrer Castell i Mar, per a garantir un pas mínim de 180 cm. lliure d’obstacles. Es redueix
l’amplada del vial sense afectar les places d’aparcament, situades a l’altre costat del vial. En el costat nord, la
consolidació de la pacificació del passeig Castell i Mar amb la pavimentació en plataforma única permetrà
fluïdificar i donar continuïtat a l’espai públic a ambdós costats del Centre Cívic, cap al casc antic i ca nord cap a
l’espai verd del Torrent de la Coma.

s’estreta excessivament en el pont de creuament amb el Torrent, i la configuració d’un creuament per a
vianants elevat a nivell de vorera que permetria connectar d’una manera molt més clara i diàfana amb el Parc
de l’Estació i l’Avinguda Carrilet i facilitaria l’accessibilitat a la plaça.
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3.5 JOCS INFANTILS I JOCS D’AIGUA
L’àrea de jocs infantils es situa davant del centre cívic a la part nord-est de l’esplanada central amb un àrea total
de 214m2. Es disposen 7 jocs infantils, 2 dels quals són inclusius:
- E1: Tobogan (joc inclusiu)

Paviments: Panot de la vorera, formigó pista esportiva, asfalt de la calçada del passeig de Castell i Mar (tota la
part del pas de vianants i els primers 80 cm d’amplada respecte al àrea d’intervenció a tota la resta de la seva
longitud). Vorades de formigó a tot el parc més la del passeig Castell i Mar.

Es preveu el enderroc de tota la coronació de blocs de formigó del mur de contenció al torrent de la Coma.

estada en l’esplanada: paviment permeable a base de llistons de fusta de pi cuperitzat (10 x10cm) sobre
rastrells, junta oberta 15mm, sobre assentament d'àrid ull de perdiu (e:25cm)

esplanada a la zona de grades i en accessos des del passeig de Castell i Mar: Paviment de formigó
desactivat amb àrid 100% reciclat, amb subbase de tot-ú (e:20cm).

en àrea de jocs infaltis i jocs d’aigua: paviment amortiguador de sorra sense llims, rentada i cribada
(0,2-2mm), amb subbase de grava (4-20mm) (e:10cm)

al voltant del àrea de jocs infantils: paviment amortiguador i accessible de cautxú [ capa d’acabat
EPDM(1-4mm) amb lligant de poliuretà monocomponen 1000kg/m3 de color ocre sobre capa SBR de
cautxú reciclat (1/8-1/18mm) amb lligant de poliuretà monocomponent ] sobre base de formigó reciclat
(e:15cm), sobre subbase de tot-ú (e:20cm).

en rocòdrom: llistons de fusta cuperitzat (3x15cm) sobre rastrells 8x8cm cada 50m sobre terreny
natural.

peça de panot vorera a definir conjuntament amb els serveis tècnics de l’ajuntament

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

Veure Annex Enllumenat

SIGNATURES

ENLLUMENAT
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Veure Annex Serveis existents i afectats

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

3.6 SERVEIS

Veure Annex Jocs Infantils

Es col·loquen sobre paviment de sorra per a la ràpida filtració de l’aigua i com paviment amortiguador.

- E3: Balancí accionador

- E2: Sortidor cercle

- E1: Sortidor estrella(joc inclusiu)

Es disposen 3 jocs d’aigua:

El àrea de jocs d’aigua es situa davant del centre cívic a la part nord-oest de l’esplanada central, al costat del
àrea de jocs infantils, amb un àrea total de 78m2.

Jocs d’aigua

El pressupost contempla la inspecció i certificació de conformitat de l’àrea de joc infantil segons normativa
vigent.

La distància dels jocs respecte qualsevol element perillós, en aquest cas el trànsit rodat dels carrers avinguda
de la platja i passeig de Castell i Mar, està a més de 15 metres, motiu pel qual es pot prescindir de tanca
perimetral.

Excepte el E7 tota la resta de elements es colocaran sobre paviment de sorra compliint la normativa de
seguretat en àrees de jocs per caigudes de més de 1.5 m

- E7: gronxador niu (joc inclusiu). Aquest joc es colocara sobre paviment de cautxú complint amb les normatives
d’accesibilitat i seguretat en àrees de jocs per caigudes de més de 1.5m

- E6: tronquets (joc per menys de 4 anys)

- E5: Mini-carrussel pneumàtic (joc per menys de 4 anys)

- E4: Sorral (joc per menys de 4 anys)

- E3: Rocòdrom

ÒRGAN
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esplanada central: paviment de sauló (e:3cm) sobre terreny natural

àrees de circulació accessibles al costat del torrent i amb pendent de més del 2%: sauló estabilitzat.
(pendent màx.15%) (e:8cm) sobre base de tot-ú

P01

A continuació es descriuen les tipologies de paviments:

3.3 PAVIMENTS

Als trams amb pendent (entre 4% i 6%) els murs serán inclinats paral·lels al pendent.

- Base dels bancs

- Coronació del mur del torrent de la Coma

- Definició i contenció de grades.

- Límit de parterres i talussos

Tots els murs seran de gabions tipus Roko de Muroxs o equivalent, a base de malla electrosoldada ( 5x10cm
vertical) de diàmetre 4.5mm i pedra de granit color ocre. Dimensions gabions: 2,00m(l)x0,50m(a)x0,50m(h) o
2,00mx0,50m(a)x1,00m(l) . Un únic sistema per resoldre diferents situacions:

3.2 FONAMENTACIÓ I MURS

Veure plànol d’Enderrocs

- E2: Esquelet de troncs

Veure Annex Jardineria i Reg

Mobiliari i altres elements: bancs (14u), postes (10u), lluminaries (3u), 3 fonts de beure.

3.4 VEGETACIÓ, ARBRAT I XARXA DE REG

Jocs infantils: retirada i acopi per a nova ubicació fora de l’àmbit
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Es preveu l’enderroc o retirada dels següents elements de la plaça:
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16 ut

-Fanals

- Rètols explicatius de les espècies d’arbres i plantes arbustives autòctones

Senyalització per a la divulgació:

- La responsabilitat dels acompanyants

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ, CASTELL- PLATJA D’ARO Maig 2022

S’ha tingut en compte el marc normatiu de referència l’Ordre TMA/851/2021. El projecte preveu l’accessibilitat
a les següents zones: àrea de jocs, àrea de grades, accés al centre cívic, espai de circulació del torrent, zones
d’estada.

SIGNATURES

- La prohibició de l’entrada de gossos
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3.7 ACCESSIBILITAT

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

- Edat d’ús recomanat de 3 a 12 anys

A l’àrea de Jocs Infantils s’instal.laran 2 senyals indicant:

Senyalització per la seguretat:

S’han realitzat els càlculs necessaris amb l’assessorament del tècnic especialista de l’empresa Atlatins, per tal
de determinar les capacitats dels dipòsits en funció de les superfícies de recollida i les dades pluviomètriques
del municipi.
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Veure Annex Drenatge

El projecte proposa 2 tipus de senyalització:

3.9 SENYALITZACIÓ

16 x 2m
65 x 2m

- Seients a base de llistons de fusta de pi cuperitzat sense respatller

4ut

- Hotel d’insectes
- Seients a base de llistons de fusta de pi cuperitzat amb respatller

3ut
4ut

- Caixes niu de fusta per a ocells

- Paperera homologada d’acer tipus 2 “simple” de 70 litres
- Taules de escacs

5ut
4ut

- Aparcabicicletes universal format per tub d’acer galvanitzat (Ø50mm)

2ut
92m

- Font d’aigua potable
- Barana a base de malla electrosoldada (en mur del torrent de la Coma)

Es preveu la retirada de tots els elements urbans existents del parc i la implantació d’aquests nous elements
urbans:

3.8 ELEMENTS URBANS

Veure Annex Accessibilitat

Es disposa una única tanca a tot el llarg del torrent. Dins de la resta del parc els desnivells són inferiors a 55cm,
no existeix la necessitat de col.locar barana. Aquests desnivells es resoldren mitjançant els murets de gabions.

No hi ha escales ni rampes a cap dels recorreguts de la plaça (tots els pendents són inferiors al 6%), per tant no
s’ha disposat de passamans.

Tots els paviments són durs, estables, antilliscants en sec i mullat. Els paviments accesibles són: sauló
estabilitzat , formigó desactivat i paviment de cautxú.

Disposa de 2 itineraris accessibles principals: un per el camí de circulació aprop del torrent que recorre tot el
llarg del parc i per el qual s’accesedeix al centre cívic; i un altre que connecta el passeig de Castell i Mar amb
l’àrea de grades i el centre cívic.
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Tots els col.lectors seran soterrats i de polietilè d’alta densitat (HDPE). Diàmetre general de 200mm i 160mm
per als desaigües de les 2 fonts de beure. Les arquetes seran registrables de mides 60cmx60cm.

S’ha minimitzat la col·locació de canals: situats a l’accés del àrea de grades com mesura de seguretat dels
depòsits col·locats a les ambits pluvials A2 i A3 .

- Paviment permeable + dipòsits d’acumulació: sota la franja de paviment de l’esplanada central i sota el àrea
de grades, paviment filtrant de fusta amb junta oberta, es col.locaran dipòsits d’acumulació, embolcallat per
una làmina geotèxtil i sobre una base de graves, de 20cm de gruix com a mínim, que ajudarà a accelerar la
infiltració de l’aigua de pluja al terreny natural. L’aigua només arribarà a la xarxa de sanejament en el cas que
els dipòsits esgotin la seva capacitat d’acumulació, serà a través de la superfície de contacte de la cel.la amb el
dipòsit ( lliure de làmina geotèxtil) la que actui a mode de sobreeixidor, per tal d’evitar col.lapsar el sistema.
Per tal d’incrementar la velocitat de pas de l’aigua cap a la xarxa, un cop superada la franja de dipòsits,
s’augmenta la capacitat del conducte amb 3 cel.les superposades, d’aquesta manera el forat de pas al pou és
de 52mmx3uts: 15.60cm d’alçada x 26cm d’amplada.

- Franges de infiltració vegetal + dipòsits d’acumulació: a totes les parts baixes de les àrees verdes es construiran
unes franges d’infiltració a base de graves, de fondària entre 50cm-70cm i amplada de 2m. Sota aquestes rases
es colocaran depòsit d’acumulació a base de caixes de polipropilè model Atlantis o equivalent. El conducte de
drenatge, en aquest cas, serà una cel.la de polipropilè filtrant de gruix 52mm , amb major superfície de contacte
que un tub de drenatge convencional, situat a mode de sobreeixidor i col.locat sobre la part de dalt dels depòsits
pel cas que aquests s’omplin, connectat a una arqueta i al sistema general d’aigües pluvials o dirigint-ho
directament cap al torrent, segons el que es consideri més eficaç.

El criteri principal que s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar-la és la d’aprofitar l’aigua de pluja per regar
les zones ajardinades. S’ha optat per implementar Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible :

SANEJAMENT I DRENATGE

La xarxa d’aigua potable es farà nova amb tub soterrat de diàmetre de 63mm que servirà de passatubs i pel seu
interior es col.locarà un tub de polietilè de 20mm de diàmetre que portarà l’aigua fins a les fonts. El recorregut
serà des de l’escomesa existent. Cada 25 metres com a màxim es col.locarà una arqueta de registre
(40cmX40cm) , sempre en els canvis de direcció i a 1 metre com a màxim de la font.

La xarxa d’aigua subministrará les dues fonts i els dos sortidors del àrea de jocs d’aigua.

Actualment el parc disposa de 3 fonts, es preveu la retirada d’aquestes i la instal.lació de 2 noves model Caudal
de Santa e Cole o equivalent : una situada al accés des del pas de vianants i una altra al àrea de jocs infantils.

FONTS D’AIGUA POTABLE
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Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre).
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial
decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015)
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de maig de 2009)

Tot seguit s’adjunten els ANNEXES a la memòria

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ, CASTELL- PLATJA D’ARO Maig 2022

Grup G, subgrup G-6 (Obres viàries sense qualificació específica) i categoria 3, determinada per un valor estimat
del contracte d’entre 360.000€ i 840.000€

Les classificacions del contractista seran segons determina l'Article 26 del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

(núm.col. 37.586-1)
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(núm.col. 37.590-1)

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Anna Fumadó Ciutat

Arquitectes d’ESTUDI NAO redactors del projecte:

Barcelona, a 10 de Maig de 2022

Pressupost d’execució de les obres ascendeix a 650.000 € euros ( iva inclòs)

9. PRESSUPOST DE L’OBRA

Allò exigit pel Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, i concretament amb allò establert en el seu article 127 relatiu al fet que els
projectes han de referir-se necessàriament a obres completes.

Allò indicat en l'article 107 de la Llei de contractes del sector públic (Llei 30/2007 de 30 d'octubre).

El present document “Projecte d’Execució per a la reurbanització de la Plaça del poeta Sitjà a Castell d’Aro” és
una obra completa que és susceptible de ser lliurada de forma unitària per a l’ús general, conté els elements
necessaris per a la utilització correcta de l'obra, incloses les instal·lacions i està subjecte a les instruccions
tècniques d'obligat compliment. Per tant, es dóna compliment a:

ÒRGAN

PROJECT

Tenint en compte el pressupost de l'obra que es detalla en el present document, i d'acord amb la normativa
vigent, és indispensable que els empresaris que vulguin optar a ser adjudicataris del contracte estiguin
degudament classificats.

-

-

-

Proposta de classificació del constractista segons decrets:

6. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.

Cal preveure la ubicació de la zona d’acopi de material, casetes d’obra per als serveis d’higiene, benestar i un
espai per a taula de reunions. S’ha establert un accés per a maquinària i un per a personal de l’obra des del
carrer. Els vehicles accediran a l’interior del recinte d’obra i faran la sortida si s’escau marxa enrere amb l’ajut
d’un senyalista. Per tal de minimitzar les afectacions al medi ambient caldrà protegir amb làmines tèxtils totes
les tanques d’obra i els aplecs procedents d’enderrocs i moviments de terres.

Tenint en compte l'abast de les feines a realitzar i la disponibilitat dels terrenys on s'actua, s'estableix un termini
de les obres de 5 mesos.

Per al desenvolupament de les obres definides en el projecte es proposa realitzar-les en una única fase.

5.TERMINIS I FASES

- Allò exigit pel Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, i concretament amb allò establert en el seu article 127 relatiu al fet que els
projectes han de referir-se necessàriament a obres completes.

8. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

La fórmula de revisió de preus serà aquella que fixa el Plec de Clàusules Particulars de present encàrrec.
Tanmateix, per tractar-se d'un contracte d'obra amb una durada d'execució d'obres inferior als 2 anys, NO és
d’aplicació un sistema de revisió de preus.

- Allò indicat en l'article 107 de la Llei de contractes del sector públic (Llei 30/2007 de 30 d'octubre).

7. REVISIÓ DE PREUS

El present document “Projecte d’Execució de Reforma de la Plaça de Poeta Sitjà” és una obra completa que és
susceptible de ser lliurada de forma unitària per a l’ús general, conté els elements necessaris per a la utilització
correcta de l'obra, incloses les instal·lacions i està subjecte a les instruccions tècniques d'obligat compliment.
Per tant, es dóna compliment a:

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

4. MANIFESTACIÓ EXPRESSA I JUSTIFICADA QUE EL TREBALL COMPREN UNA OBRA COMPLETA
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Generals de la plaça i Centre Cívic

Arbrat existent

Edifici Centre Viu Autisme a enderrocar i varis elements urbans

•

•

•

S’adjunta reportatge fotogràfic de l’àmbit d’actuació del projecte de remodelació Plaça del Poeta Sitjà de
Castell d’Aro:

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
ANNEX 01
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Emplaçament

QUADRE ELÈCTRIC
Segons informació facilitada per Enllumenats Costa Brava el quadre elèctric més proper és el QM002 adossat a
l’edifici Punt d’Informació Municipal situat a la cantonada entre l’avinguda de la Platja i la Carretera de Castell
d’Aro. Es desestima la connexió de la nova xarxa d’enllumenat de la plaça del Poeta Sitjà al quadre QM002 per
l’obra civil que implicaria i s’acorda amb Enllumenats Costa Brava realitzar-la directament des d’un fanal de
l’avinguda de la Platja.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Pou 02

Poste xarxa BT

ENLLUMENAT PÚBLIC
Actualment la plaça disposa de xarxa d’enllumenat públic. Es preveu la retirada de tots els punts de llum
existents. Es preveu mantenir tots els fanals de les voreres.

Xarxa BT

ELECTRICITAT XARXA ENDESA
Dins l’àmbit de projecte, situat a la cantonada del passeig Castell i Mar, hi ha un poste de formigó de xarxa de
baixa tensió de formigó a mantenir:

Es reubicaran 2 embornals del Passeig Castell i Mar. L’ajuntament no disposa de dades del col.lector d’aquest
carrer, no hi pous i caldrà fer una cata durant l’obra per conèixer la fondària i el diàmetre.

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

ÒRGAN

PROJECT

Pou 01 (ocult)

XARXA DE SANEJAMENT
Un col.lector atravessa la plaça en sentit nord-sud i paral.lel al torrent de la Coma. Segons informació facilitada
pels serveis tècnics de l’ajuntament, com a resultat de la inspecció realitzada l’1 d’abril de 2022 del Pou 01,
desconegut fins el moment, atès que no apareixia en el plànol topogràfic, la fondària del col.lector seria de
90cm i el diàmetre 30cm:

- Empreses subministradores:
• Endesa
• Gas Natural
• Vodafone Ono
• Telefònica

- Xarxes en servei de l’ajuntament:
• Sanejament i aigua potable
• Enllumenat públic ( Enllumenats Costa Brava)

Es disposa d’informació sobre les xarxes dels serveis existents:

ANNEX 02
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- Plànol sanejament Centre Cívic

- Plànols de serveis d l’ajuntament i companyies subministradores .

A continuació s’adjunten:

A l’entrada de l’edifici Centre Viu Autisme hi ha 2 armaris que es preveuen retirar.
Caldrà verificar que les 2 arquetes de la vorera només donen servei a l’edifici per poder-les eliminar.

La plaça compta actualment amb 3 fonts de beure i 3 arquetes que es preveuen retirar.

AIGUA POTABLE
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DRENATGE

ÀMBIT 1.2

- Murs de gabions: s’ha optat per construir tots els murs de la plaça amb capacitat filtrant, a base de gabions
omplerts amb pedra, de manera que aquests deixin filtrar l’aigua fins a les àrees atalussades i parterres amb
vegetació.
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CAMÍ TORRENT, Centre 2
ÀMBIT 2.3 (Accés lateral centre cívic)

Es tracta d’un espai amb gran presència de zones verdes i paviment de sauló. Es proposa vincular aquestes
zones als següents sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS):

• Franges vegetals d’infiltració
• Talusos d’infiltració
• Parterre d’infiltració
• Dipòsits d’infiltració soterrats
Els dipòsits soterrats, caixes model Atlantis o equivalent, es situaran en punts estratègics per aprofitar l’aigua
de pluja recollida pel reg dels arbres existents i les noves àrees amb vegetació arbustiva.

45

CAMÍ TORRENT, Centre 1

156

195

1.028

ÀMBIT 2.2

CAMÍ TORRENT, Sud

CENTRAL-NORD
(Connexió esplanada i
zona grades)

SUD (Esplanada central)

SUPERFÍCIE
(m2)

SUDS

ÀMBIT 2.1

ÀMBIT 1.1

MATERIALS DRENANTS

ZONA

4- Superfície davant del centre cívic. Es preveu la recollida de les aigües mitjançant els talusos vegetals
davant d’aquest, amb una línia de dIpòsits d’acumulació soterrats.

3- (A3.1, A3.2, A3.3) El àrea de les grades, amb paviment dur. Mitjançant parterres d’infiltració més
dipòsits d’acumulació soterrats.

2- (A2.1,A2.2, A2.3, A2.4) Recollida de les aigües del camí lateral al torrent. Una franja vegetal
d’infiltració i dipòsits d’acumulació soterrats.

1- (A1.1, A1.2) La esplanada central de sauló. El punt de recollida principal en la part baixa, paral·lel a
la Av. de la Platja. Amb un únic parterre d’infiltració més dipòsits d’acumulació soterrats.

ÀMBIT

- Paviments permeables: es preveu mantenir el paviment de sauló existent i utilitzar el mínim necessari de
paviment dur, incorporar paviments de fusta amb jusnta oberta i apostant per superfícies drenants i amb elevat
coeficient de permeabilitat (parterres vegetals, sauló i sorra).
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S’ha previst una làmina geotèxtil permeable , hidròfila i de gramatge mínim de 150.
S’han definit 4 àmbits per la gestió de la recollida de les aigües:

La plaça del Poeta Sitjà està situada en un entorn natural, apareix com a entrada a la muntanya i al torrent de
la Coma. Es tracta d’una plaça amb gran quantitat d’arbrat existent i molt divers, aquesta situació ens ha fet
considerar aquest fet com a determinant a l’hora de pensar maneres sostenibles de recollida d’aigües pluvials.
El criteri principal que s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar-lo ha sigut el d’aprofitar-les per regar i així
contribuir a l’aportació d’aigua a les zones ajardinades, potenciant la naturalització d’aquest espai.

1. INTRODUCCIÓ

1.
2.
3.
4.

ÍNDEX

ANNEX 03
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Es disposa de l’estudi geotècnic per la construcció del Centre Cívic amb data 25 maig 2016, facilitat pels
serveis tècnics de l’ajuntament, amb 3 sondejos PD1, PD2 i S1:

SIGNATURES

Estudi geotècnic
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El valor obtingut, per a terrenys amb sorres netes lleugerament argiloses, es troba dins el rang de bon rati
d’infiltració.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

K = 0,25 x V → 0,25 x 4,16 x10-5 = 1,04 x 10-5 m/s

En 1 hora 15cm → Velocitat de descens: 0,15 m/h → 4,16 x10-5 m/s

- Buidat parcial ( de 17.00h a 19.00h): en 2 hores s’han buidat 30cm

S’ha calculat valor de K (permeabilitat):

La Taula 1 mostra els valors típics dels coeficients d’infiltració/ permeabilitat per les diferents composicions
del sòl.

S’ha calculat la velocitat de descens en m/s per entrar a la Taula 1 i obtenir el nivell d’infiltració:

- 8:00h : emplenat
- 14:00h : 16cm
- 17:00h : 20cm
- 19:00h : buidat

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

ÒRGAN

PROJECT

Els serveis tècnics de l’ajuntament han obtingut els següents resultats:

S’ha seguit el mètode de Haefeli:

Des de l’Àrea de Serveis al Territori (Equipaments Municipals) de l’ajuntament de Castell d’Aro s’ha realitzat
una cala a la zona sud de la plaça, amb data d’abril 2022:

2. ESTUDI DE PERMEABILITAT DEL TERRENY

En cas que els dipòsits s’omplin, s’ha previst un sistema de seguretat, es conduirà l’aigua mitjançant cel·les
situades sobre els dipòsits portant-la a la xarxa de clavegueram o directament mitjançant un sistema de
col.lector i gàrgola al Torrent de la Coma.
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D’on s’obtenen els següents perfils estratigràfics A i B:
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El Yt (Cuantil regional per CV i T(10 anys)= 1,549 depèn del CV (Coeficient de variació) i s’obté d’aquesta taula:

PD= Yt · P

Càlcul PD10 (Precipitació total diaria corresponent a període de retorn de deu anys)

El dimensionament dels dipòsits d’infiltració s’ha fet en base a la precipitació total diaria corresponent al
període de retorn de deu anys, amb l’objectiu que aquests tinguin la capacitat d’infiltrar-ne el 50%:

3. CÀLCULS JUSTIFICATIUS DELS ÀMBITS D’INFILTRACIÓ

Es confirma que el terreny disposa d’un bon nivell de permeabilitat, entre ràpida i mitjana.

Es consideren òptims per a la infiltració aquells sòls amb nivells superiors a 10-6 m/s

Segons la Taula 3, on s’indiquen valors orientatius de permeabilitat de diferents tipologies de sòls:

- Nivell 2 ( franja color magenta, profunditat entre 3,30m i 9m): es troben alternança de sorres mitges
i argiles amb algun indici de llims.

- Nivell 1 ( franja color groc, profunditat entre 0,6m i 3,30m): es troben alternança de sorres netes
amb sorres amb algun indici d’argiles.

En ambdós perfils:
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Volum pluja 24h

Volum a filtrar

Volum total paviment filtrant

37,92 m3

1,25 m3

0 m3

1,25 m3

SIGNATURES

Volum cel.la drenant 30mm/m2
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0,00 m

0,20

Porositat graves

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Volum disponible graves

6,24 m3

Volum graves

13 ml
0,24 m

Espessor graves

Longitud

26,00 m2
2,00 m

PAVIMENT 1: Superfície paviment permeable
Amplada

39,17 m3

Volum net

0,6

63,5 mm/dia
65,28 m3/dia

Pluviometria (T10)

Coeficient d'escorrentía paviment permeable:

1028 m2

ÀMBIT 1.1 ESPLANADA SAULÓ: Superficie de recollida d'aigües:

Pel dimensionat dels dipòsits d’acumulació s’han tingut en compte les mides de la caixa 41x45x68cm, així com
la capacitat d’infiltració del terreny existent. Càlculs segons :

Tenint en compte les precipitacions totals dels últims 10 anys (3.791,8 mm) i el total de pluja d’aquests 7 dies,
que quedaria fora del sistema d’infiltració, (<150 mm), s’assoliria infiltrar > 96 % de la pluja total anual.

Aquests 63,5 mm/día (el 50%) signifiquen el 99,8% del dies en 10 anys, només 7 dies dels últims 10 anys van
superar aquesta quantitat.

Aquest criteri del 50% es basa en intentar abastar la mayoría de les aigües pluvials al llarg de l’any. Per tant
s’ha tingut en compte l’històric de pluviometria de l’estació meteorològica més propera, en aquest cas el de
Santa Susanna. Com es pot veure a la gràfica mitjançant la línia vermella que marca els 63,5 mm.
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PD= Yt · P = 1,549 · 82mm = 127 mm -> 50% = 63,5 mm

Per aconseguir el CV (Coeficient de variació)=0,45 i el P (Valor mitjà de precipitacions màximes)= 82mm s’ha
consultat el mapa següent de precipitacions màximes mitjançant les isoyetes porpres (P) i les corves
vermelles (Cv):
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12,38 m3/dia

Volum pluja 24h

1,8 m3

Longitud

63,5 mm/dia

Pluviometria (T10)

m3
154 m2

9,488448

ÀMBIT 2.1 ESPLANADA SAULÓ: Superficie de recollida d'aigües:

Total volum caixes

76 caixes (fileres)

0,68 ml

Total volum caixes

Núm. caixes

10 caixes (fileres)

0,124848 m3

Longitud
Volum 1 filera

0,45 m
0,408 m

Amplada

1,24848 m3

SIGNATURES

Alçada

DIPÒSIT ACUMULADOR (450x408x680cm)

1,26 m3
1,31 m3

Volum restant per infiltrar

6,3 m3

2,57 m3

0,9

2,86 m3/dia

63,5 mm/dia

45 m2

7,241184 m3

Volum lliure infiltració (20%)

Volum graves

7 ml
0,5 m

Longitud
Espessor graves

1,8 m

Amplada

RASA INFILTRACIÓ 1

Volum net

Coeficient d'escorrentía paviment permeable:

Volum pluja 24h

Pluviometria (T10)

1,6 m3
7,20 m3
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Núm. caixes

58 caixes (fileres)

0,124848 m3

0,68 ml

0,408 m

0,45 m

8 m3

0,5 m

ÀMBIT 2.2 ESPLANADA SAULÓ: Superficie de recollida d'aigües:

Total volum caixes

Núm. caixes

Volum 1 filera

Longitud

Amplada

Alçada

DIPÒSIT ACUMULADOR (450x408x680cm)

Volum restant per infiltrar

Volum lliure infiltració (20%)

Volum graves

Espessor graves

1 m
16 ml

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

0,124848 m3

0,68 ml

Amplada

36,20592 m3

36,12 m3

Longitud

Amplada

8,80 m3

0,9

9,78 m3/dia

ÒRGAN

PROJECT

Volum 1 filera

0,45 m

0,408 m

Alçada

DIPÒSIT ACUMULADOR (450x408x680cm)

9,48 m3

Volum restant per infiltrar

Volum graves
1,665 m3

8,325 m3

Espessor graves

11,14 m3

Volum lliure infiltració (20%)

18,5 ml

0,45 m

Longitud

1 m

Amplada

RASA INFILTRACIÓ 1

Volum net

0,9

63,5 mm/dia

Pluviometria (T10)

Coeficient d'escorrentía paviment permeable:

195 m2

290 caixes (fileres)

ÀMBIT 1.2 ESPLANADA SAULÓ: Superficie de recollida d'aigües:

Total volum caixes

Núm. caixes

0,124848 m3

0,68 ml

Longitud

Volum 1 filera

0,45 m
0,408 m

Amplada

9 m3

Alçada

DIPÒSIT ACUMULADOR (450x408x680cm)

Volum restant per infiltrar

Volum lliure infiltració (20%)

Volum graves

RASA INFILTRACIÓ 1

10 ml

Longitud
0,45 m

Volum net

2 m

Amplada

Espessor graves

Coeficient d'escorrentía paviment permeable:

Volum pluja 24h
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RASA INFILTRACIÓ 1
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0,68 ml

Longitud

Volum a filtrar

0 m3

11,39 m3

0,86 m3

3,75 m3

Volum graves

5 ml
0,5 m

Longitud
Espessor graves

1,5 m

Amplada

RASA INFILTRACIÓ 1

14,74 m3

SIGNATURES

Volum total paviment filtrant

Volum a filtrar

0,50 m3

0 m3

0,50 m3

10,50 m2

15,24 m3

1

15,24 m3/dia
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Volum cel.la drenant 30mm/m2

0,86 m3

240 m2
63,5 mm/dia

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

0,00 m

0,20

Porositat graves

Volum total paviment filtrant

Volum cel.la drenant 30mm/m2

0,00 m

0,20

Porositat graves
Volum disponible graves

2,52 m3

Volum graves

7 ml
0,24 m

Longitud
Espessor graves

1,50 m

Amplada

PAVIMENT 1: Superfície paviment permeable

Volum net

Coeficient d'escorrentía paviment permeable:

Volum pluja 24h

Pluviometria (T10)

10,487232 m3

ÒRGAN

PROJECT

Volum disponible graves

4,32 m3

Volum graves

12 ml

0,24 m

Longitud

Espessor graves

1,50 m

18,00 m2

PAVIMENT 1: Superfície paviment permeable

Amplada

12,26 m3

Volum net

1

12,26 m3/dia

Volum pluja 24h

Coeficient d'escorrentía paviment permeable:

193 m2
63,5 mm/dia

Pluviometria (T10)

24 caixes (fileres)

ÀMBIT 3.1 ESPLANADA SAULÓ: Superficie de recollida d'aigües:

Total volum caixes

Núm. caixes
2,996352 m3

0,68 ml

Longitud

84 caixes (fileres)

ÀMBIT 3.2 ESPLANADA SAULÓ: Superficie de recollida d'aigües:

0,408 m

Amplada

0,124848 m3

Total volum caixes

Volum 1 filera

Núm. caixes

0,45 m

Alçada

0,124848 m3

Amplada

Volum 1 filera

0,45 m
0,408 m

Alçada

DIPÒSIT ACUMULADOR (450x408x680cm)

0,975 m3
10,42 m3

Volum graves

Volum restant per infiltrar

0,5 m
4,875 m3

Espessor graves

Volum lliure infiltració (20%)

1,5 m
6,5 ml

Longitud

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Amplada

RASA INFILTRACIÓ 1

DIPÒSIT ACUMULADOR (450x408x680cm)

3,01 m3

Volum restant per infiltrar

Volum graves
1,5 m3

7,5 m3

Espessor graves

0,9
4,51 m3

Volum lliure infiltració (20%)

15 ml

0,5 m

Longitud

1 m

Amplada

RASA INFILTRACIÓ 1

Volum net

Coeficient d'escorrentía paviment permeable:

5,02 m3/dia

Volum pluja 24h

79 m2
63,5 mm/dia

Pluviometria (T10)

ÀMBIT 2.3 ESPLANADA SAULÓ: Superficie de recollida d'aigües:
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Longitud

112 caixes (fileres)

0,5 m

Espessor graves

0,68 ml

Longitud

20 caixes (fileres)

1 m

20 ml

Amplada

Longitud

RASA INFILTRACIÓ 1

Volum net

Coeficient d'escorrentía paviment permeable:
5,08 m3

1

5,08 m3/dia

Volum pluja 24h

3,1212 m3

Ø 300

Ø 200

Ø 160

1.667m

2

400 m2

2.916 m

2

700 m2

350 m

2

2

200 m

117 m2

pt.1%
67 m2

pt.0,5%
Ø125

Ø Col·lectors (mm)

4.166 m2

1.000 m2

500 m2

166 m2

pt.2%

Superfície màxima de recollida aigües pluvials segons pendent

Taula 1: Ø Col·lectors segons superfície i pendent

SIGNATURES

63,5 mm/dia

25 caixes (fileres)

Per determinar els diàmetres del col·lectors hem generat la següent Taula 1, a partir de les dades facilitades pel
CTE-HS5 (Taula 4.9), en la que hem determinat els valors de superfície màxima (m2) que pot recollir cada tram
en funció del seu diàmetre, de la seva pendent i considerant un règim pluviomètric de 150 l/hm2 (majorat
respecte els 100 l/hm2 del codi tècnic).

4. DIMENSIONAT DELS COL·LECTORS

Total volum caixes

Núm. caixes

2 m3
3,08 m3
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Pluviometria (T10)

0,68 ml

Longitud
0,124848 m3

Amplada

Volum 1 filera

0,45 m
0,408 m

Alçada

DIPÒSIT ACUMULADOR (450x408x680cm)

Volum restant per infiltrar

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

80 m2

2,49696 m3

2,54 m3

0,7875 m3

4,11 m3

0,9

4,57 m3/dia

63,5 mm/dia

72 m2

10 m3

Volum graves
Volum lliure infiltració (20%)

0,5 m

Espessor graves
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ÀMBIT 4.2 ESPLANADA SAULÓ: Superficie de recollida d'aigües:

Total volum caixes

Núm. caixes

0,124848 m3

Amplada

Volum 1 filera

0,45 m

0,408 m

Alçada

DIPÒSIT ACUMULADOR (450x408x680cm)

Volum restant per infiltrar

Volum lliure infiltració (20%)

3,9375 m3

4,5 ml

Longitud

Volum graves

1,75 m

Amplada

RASA INFILTRACIÓ 1

Volum net

Coeficient d'escorrentía paviment permeable:

Volum pluja 24h

Pluviometria (T10)

ÀMBIT 4.1 ESPLANADA SAULÓ: Superficie de recollida d'aigües:

Total volum caixes

Núm. caixes

0,124848 m3

0,68 ml

Amplada

Volum 1 filera

0,45 m

0,408 m

Alçada

13,982976 m3

Volum restant per infiltrar

DIPÒSIT ACUMULADOR (450x408x680cm)

0,75 m3
13,99 m3

Volum lliure infiltració (20%)
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SIGNATURES

Els col.lectors que per càlcul amb un de Ø160mm seria suficient per les superfícies de recollida que disposem,
s’ha col.locat un Ø 200mm per seguretat.
- Sistema amb gàrgola de l’àmbit esplanada central de sauló (Àmbit 1.1) Ø 200mm
- Col.lectors d’embornals Ø 200mm
- Col.lector de la font de beure Ø 160mm

160
240
Ambit 3.2

2

160
193
Ambit 3.1

2

160
195
Ambit 1.2

2

Sup. Máxima a recollir (m2)
1.028
Ambit 1.1

Per àmbits:
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La potència aparent mínima en VA es correspondrà a 1,8 vegades la potència en Watts de les làmpades
o tubs de descàrrega (aplicat també ala tecnologia LED).
El factor de potència de cada punt de llum, s’haurà de corregir fins un valor major o igual a 0,90.
La caiguda de tensió màxima entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de la instal·lació serà
menor o igual al 3%.
La secció de las línies es determina segons s’especifica a la ITC-BT-07 per a xarxes soterrades de
distribució de baixa tensió.
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D’acord als criteris anteriors, l’obtenció del cablejat elèctric es realitza segons la ITC-BT 09 amb les següents
hipòtesi de càlcul:

CÀLCULS ELÈCTRICS

Es realitzarà la instal·lació d’una xarxa de posta a terra unint cada una de les plaques de terra instal·lades a les
columnes, amb un conductor de coure nu de tensió assignada de 450/750 V de 35mm2 estès a l’interior de la
rasa. S’instal·larà un elèctrode de posada a terra (és d’obligat compliment col.locar plaques) a cada suport de
lluminària així com al nou quadre elèctric.
Les parts metàl·liques accessibles dels suports i les lluminàries de classe I es connectaran a la xarxa de terra
mitjançant cable unipolar de coure aïllat de tensió assignada 450/750 V amb recobriment verd-groc i secció
mínima de 2,5 mm2. Aquest conductor té com a missió la d’unir elèctrodes de posta a terra entre sí i les parts
metàl·liques dels suports.

PRESA DE TERRA

PERICONS DE PAS, REGISTRE I DERIVACIÓ
S’instal·laran els pericons indicats als plànols, en especial als canvis de direcció.
Els pericons seran de 600x600mm i compliran amb les condicions indicades al nou Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió i el Plec d’enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Seran estanques. Tots els pericons seran
registrables amb tapa de fosa dúctil segons la Norma EN-124, amb la inscripció “Enllumenat públic” ó “EP” amb
tancament hidràulic classe B-125 per voreres. Han de tenir el certificat AENOR de producte vigent i tenir la
superfície metàl·lica antilliscant i clau antivandàlica.
Les derivacions a lluminàries de les línies d’alimentació es realitzaran en caixes aïllants situades a l’interior dels
suports duent a terme la secció de fases de manera alternativa.
Els entroncaments entre conductors s’efectuaran amb a la major cura possible i amb els elements adequats, de
tal manera que la unió garanteixi les mateixes condicions de seguretat que la resta de la línia, tant mecànica
com elèctricament.
La secció i tipus de cable que connecta la base de la columna on hi ha la caixa de fusibles fins als projectors a
d'alt de la columna ha de ser de 3x2,5mm2 i tipus RV-06/1KV. Segons el punt 3.3.6.5 del plec el tipus de fusibles
a col·locar a la caixa situada a la base de cada columna seran del tipus UTE de 4A.

Les característiques constructives i dimensionat de les diferents línies complirà en tot cas com a mínim amb
l’indicat al REBT 2002 i en concret en les instruccions tècniques complementàries ITC-BT 07, ITC-BT-09 i ITC-BT
21. Els conductors s'identificaran per colors normalitzats, és a dir, marró, negre o gris per les fases, blau clar pel
conductor neutre i groc-verd pel de protecció.
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CANALITZACIONS I LÍNIES
El traçat escollit respon a la necessitat de connectar tots els punts de llum a aquesta nova xarxa, intentant que
els recorreguts siguin els mínims possibles i tenint en compte la resta de serveis que discorren soterrats per
aquesta zona. Les seccions tipus de la canalització projectada queden grafiades als plànols.
Les línies de subministrament elèctric als punts de llum seran de tipus soterrades amb conductors de coure de
tensió assignada RVFV 0,6/1 kV i una secció mínima de 4x6mm², amb els elements d’interconnexió i traçat
indicats en plànols.

CONNEXIÓ
A petició d’Enllumenats Costa Brava es descarta la connexió al quadre Q002 situat a l’edifici municipal per evitar
realitzar molta obra civil i es preveu agafar la tensió del punt de llum 002105 , fanal situat a l’Avinguda de la
Platja. Es realitzarà un pericó de 40x40cm a la base del bàcul per poder accedir-hi i connectar la nova línia de
subministrament.

CONNEXIÓ, CANALITZACIÓ I PERICONS

Columnes amb 1 (L1) ,2 (L2) o 3 (L3) focus Model Arne S de Santa e Cole o equivalent de potències 21W i 29W

Columnes Model Arne de Santa e Cole o equivalent, acabat pintat corten, d’alçades 4m i 5.8m.

COLUMNES I FOCUS

S’ha evitat la instal.lació de focus murals al Centre Cívic per il.luminar l’escenari exterior.

Per poder disposar d’una esplanada central polivalent i lliure d’obstacles es proposa situar tots els punts de
llum al perímetre de la plaça.

PROPOSTA

La plaça disposa de xarxa d’enllumenat públic, part de la xarxa està soterrada i part és aèria. Es preveu la
retirada dels punts de llum existents per tal d'adaptar-los a la nova distribució i incorporar els nous criteris
d'eficiència. Els fanals del carrer es mantenen o es reubiquen segons indicacions del plànol d’enllumenat.

ESTAT ACTUAL
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Per tal de determinar la potencia elèctrica instal·lada s’haurà de tenir en compte el coeficient
multiplicador mínim que per aquest tipus de làmpades determina el vigent Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió, que és de 1,8.
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A excepció de la zona de l’escenari que per tal de disposar d’una esplanada lliure d’obstacles i evitar els focus
adossats a la façana del Centre Cívic, s’ha il.luminat només des de la zona de grades amb les columnes de major
alçada, s’ha arribat a la classe S2. En el cas que es considerés insuficient s’estudiaria la manera més adequada
de reforçar-la.

A continuació s’adjunta l’Estudi Lumínic.
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- Illuminació mínima: 5lux

- Il.uminació mitjana: 15lux

La situació del projecte és la E1: espais peatonals de connexió amb fluxe de tràfic de vianants alt ( veure Taula
5), el que correspondria a una Classe d’enllumenat S1:

L’empresa Santa e Cole Urbidermis ha elaborat l’estudi lumínic, donant compliment als nivells lumínics
establerts a la normativa estatal: Instrucció Tècnica Complementaria-EA-02 (maig 2013) i acordats amb
Enlluments Costa Brava

ESTUDI LUMÍNIC

El projecte només inclou la xarxa fins a peu d’armari i les 3 arquetes.

Enllumenats Costa Brava preveu una demanda màxima de 80Kw, per evitar el lloguer de grups electrògens
caldrà sol.licitar per part de l’ajuntament i al marge d’aquest projecte, un nou subministrament a Endesa. La
ubicació prevista per aquest nou quadre serà dins l’armari del Centre Cívic que disposa d’espai suficient:

Veure Annex Escenaris festes.

Per poder disposar de subministrament elèctric durant les festes, s’han previst instal.lar 3 torretes abatibles
model London 6040 de Pilomat o equivalent encastades en el paviment. La posició s’ha consensuat amb els
serveis tècnics de l’ajuntament i apareix indicada en el plànol d’enllumenat.

ARQUETES PER SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC FESTES

-
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4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

ARNE S TIII

DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO
DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

máx

g1

g2
Índice

16.6 lx

1.06 cd/m²

11.8 lx

0.75 cd/m²

Rampa A
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.414 m

Rampa A
Densidad lumínica
Altura: 0.414 m

Rampa B
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.495 m

Rampa B
Densidad lumínica
Altura: 0.495 m

Ē

12.5 lx

16.0 lx

15.2 lx

12.2 lx

10.1 lx

10.4 lx

Propiedades

Plaça central
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.607 m

Cami A
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.829 m

Entrada
Iluminancia perpendicular
Altura: 1.213 m

Cami B
Iluminancia perpendicular
Altura: 1.200 m

Plaça grada
Iluminancia perpendicular
Altura: 1.200 m

Grada
Iluminancia perpendicular
Altura: 2.000 m

Superficie de cálculo

∅

Propiedades

2.68 lx

30.6 lx

0.26

0.088

CG6

CG5

CG4

CG3

CG2

CG1

Índice

RS2

RS2

RS1

RS1

17

14.9 lx

8.30 lx

37.4 lx

0.56

0.22

0.23

Indicaciones para planificación:
El cálculo de los resultados se ha efectuado sin tomar en consideración objetos ni muebles. No se han determinado resultados en sus superficies.

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)

Zona Jocs
Iluminancia perpendicular
Altura: 1.000 m

0.41

CG8

CG7

18

SIGNATURES

0.20

0.38

0.34

0.20

0.27

g2

0.22

0.22

0.32

0.32

24.6 lx
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0.40

0.58

0.53

0.36

0.55

g1

0.37

0.37

0.50

0.50

5.64 lx

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

19.8 lx

18.8 lx

24.2 lx

29.5 lx

25.3 lx

Emáx

1.26 cd/m²

19.8 lx

1.66 cd/m²

26.1 lx

13.9 lx

ÒRGAN

PROJECT

3.99 lx

7.10 lx

8.12 lx

5.80 lx

6.82 lx

Emín

0.28 cd/m²

4.40 lx

0.53 cd/m²

8.28 lx

Zona Jocs Aigua
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.300 m

Objetos de cálculo

Objetos de cálculo

mín

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de resultado de superficies

DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Emín
8.28 lx

Emáx
26.1 lx

g1
0.50

g2
0.32

Índice
RS1

19

20

SIGNATURES

16.6 lx
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Ē

Indicaciones para planificación:
El cálculo de los resultados se ha efectuado sin tomar en consideración objetos ni muebles. No se han determinado resultados en sus superficies.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Rampa A
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.414 m

Rampa A

Rampa A

ÒRGAN

PROJECT

Propiedades

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

mín
0.53 cd/m²

máx
1.66 cd/m²

g1
0.50

g2
0.32

Índice
RS1

21

22

SIGNATURES

1.06 cd/m²

E2022009510
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∅

Indicaciones para planificación:
El cálculo de los resultados se ha efectuado sin tomar en consideración objetos ni muebles. No se han determinado resultados en sus superficies.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Rampa A
Densidad lumínica
Altura: 0.414 m

Rampa A

Rampa A

ÒRGAN

PROJECT

Propiedades

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Emín
4.40 lx

Emáx
19.8 lx

g1
0.37

g2
0.22

Índice
RS2

23

24

SIGNATURES

11.8 lx
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Ē

Indicaciones para planificación:
El cálculo de los resultados se ha efectuado sin tomar en consideración objetos ni muebles. No se han determinado resultados en sus superficies.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Rampa B
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.495 m

Rampa B

Rampa B

ÒRGAN

PROJECT

Propiedades

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

mín
0.28 cd/m²

máx
1.26 cd/m²

g1
0.37

g2
0.22

Índice
RS2

25

26

SIGNATURES

0.75 cd/m²
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∅

Indicaciones para planificación:
El cálculo de los resultados se ha efectuado sin tomar en consideración objetos ni muebles. No se han determinado resultados en sus superficies.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Rampa B
Densidad lumínica
Altura: 0.495 m

Rampa B

Rampa B

ÒRGAN

PROJECT

Propiedades

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Emín
6.82 lx

Emáx
25.3 lx

g1
0.55

g2
0.27

Índice
CG1

27

28

SIGNATURES

12.5 lx
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Ē

Indicaciones para planificación:
El cálculo de los resultados se ha efectuado sin tomar en consideración objetos ni muebles. No se han determinado resultados en sus superficies.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Plaça central
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.607 m

Plaça central

Plaça central

ÒRGAN

PROJECT

Propiedades

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Emín
5.80 lx

Emáx
29.5 lx

g1
0.36

g2
0.20

Índice
CG2

29

30

SIGNATURES

16.0 lx
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Ē

Indicaciones para planificación:
El cálculo de los resultados se ha efectuado sin tomar en consideración objetos ni muebles. No se han determinado resultados en sus superficies.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Cami A
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.829 m

Cami A

Cami A

ÒRGAN

PROJECT

Propiedades

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Emín
8.12 lx

Emáx
24.2 lx

g1
0.53

g2
0.34

Índice
CG3

31

32

SIGNATURES

15.2 lx
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Ē

Indicaciones para planificación:
El cálculo de los resultados se ha efectuado sin tomar en consideración objetos ni muebles. No se han determinado resultados en sus superficies.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Entrada
Iluminancia perpendicular
Altura: 1.213 m

Entrada

Entrada

ÒRGAN

PROJECT

Propiedades

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Emín
7.10 lx

Emáx
18.8 lx

g1
0.58

g2
0.38

Índice
CG4

33

34

SIGNATURES

12.2 lx
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Indicaciones para planificación:
El cálculo de los resultados se ha efectuado sin tomar en consideración objetos ni muebles. No se han determinado resultados en sus superficies.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Cami B
Iluminancia perpendicular
Altura: 1.200 m

Cami B

Cami B

ÒRGAN

PROJECT

Propiedades

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Emín
3.99 lx

Emáx
19.8 lx

g1
0.40

g2
0.20

Índice
CG5

35

36

SIGNATURES

10.1 lx
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Indicaciones para planificación:
El cálculo de los resultados se ha efectuado sin tomar en consideración objetos ni muebles. No se han determinado resultados en sus superficies.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Plaça grada
Iluminancia perpendicular
Altura: 1.200 m

Plaça grada

Plaça grada

ÒRGAN

PROJECT

Propiedades

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Emín
2.68 lx

Emáx
30.6 lx

g1
0.26

g2
0.088

Índice
CG6

37

38

SIGNATURES

10.4 lx
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Indicaciones para planificación:
El cálculo de los resultados se ha efectuado sin tomar en consideración objetos ni muebles. No se han determinado resultados en sus superficies.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Grada
Iluminancia perpendicular
Altura: 2.000 m

Grada

Grada

ÒRGAN

PROJECT

Propiedades

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Emín
5.64 lx

Emáx
24.6 lx

g1
0.41

g2
0.23

Índice
CG7

39

40

SIGNATURES

13.9 lx
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Indicaciones para planificación:
El cálculo de los resultados se ha efectuado sin tomar en consideración objetos ni muebles. No se han determinado resultados en sus superficies.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Zona Jocs Aigua
Iluminancia perpendicular
Altura: 0.300 m

Zona Jocs Aigua

Zona Jocs Aigua

ÒRGAN

PROJECT

Propiedades

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)

DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
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Emín
8.30 lx

Emáx
37.4 lx

g1
0.56

g2
0.22

Índice
CG8
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Ē

Indicaciones para planificación:
El cálculo de los resultados se ha efectuado sin tomar en consideración objetos ni muebles. No se han determinado resultados en sus superficies.
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Zona Jocs
Iluminancia perpendicular
Altura: 1.000 m

Zona Jocs

Zona Jocs

ÒRGAN

PROJECT

Propiedades

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (área de tránsito al aire libre)
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El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura
corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

Área de la tarea visual

43
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Unidad: Lumen
Abreviatura: lm
Símbolo: Φ

Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas
direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total.
El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se
diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de
luminaria.

Flujo luminoso
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Símbolo: D (ingl. daylight factor)
Unidad: %

Véase MF

Factor de degradación

F

Unidad: %

(ingl. light output ratio)
El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo
luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria
instalada.

Unidad: Candela por metro cuadrado
Abreviatura: cd/m²
Símbolo: L

Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es
posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de
emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir.
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Relación entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida
únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio
exterior bajo cielo abierto.

Color de luz - temperatura de color [K]
blanco cálido (ww) < 3.300 K
blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K
blanco luz diurna (tw) > 5.300 K

Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN 12464
-1:

Eta (η)

E

Densidad lumínica

D

El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional
que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a
una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba
definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).

(ingl. colour rendering index)
Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una
fuente de luz según DIN 6169: 1976 o . CIE 13.3: 1995.

ÒRGAN

PROJECT

Cociente de luz diurna

CCT

(ingl. correlated colour temperature)
Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de su
color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor
valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de
descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de
color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".

El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante
y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al
menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.

Área de fondo

C

El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con
una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura
que el área de la tarea visual.

Área circundante

Á

Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del
techo (para un local en su estado terminado).

Altura interior del local

CRI

A

Símbolo para una superficie en la geometría

Glosario

Glosario

A

DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DP-22053 PLAÇA POETA SITJÀ - CASTELL D'ARO

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es
reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.

Grado de reflexión

Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar
en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia
entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.

Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte
frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las
letras Ev.

Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La
intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ, entregado en un ángulo determinado Ω del
espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente en
una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es una
unidad básica SI.

Iluminancia, perpendicular

Iluminancia, vertical

Intensidad lumínica

SIGNATURES
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(ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor
nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de
mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta
el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el
fallo de fuentes de luz.
El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en
forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula RMF x LMF x LLMF x LSF.

(ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005
Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en
el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se
expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo
considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 62 de 400

MF

M

LSF

(ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria
en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se
especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

LMF

REGISTRE D'ENTRADA
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Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una
superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general
con las letras Eh.

Iluminancia, horizontal

(ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución
del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de
funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica
como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo
luminoso).

Unidad: kWh/m² año

(ingl. lighting energy numeric indicator)
Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193

LLMF

LENI

L

Unidad: Lux
Abreviatura: lx
Símbolo: E

Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el
tamaño de esta superficie (lm/m² = lx). La iluminancia no está vinculada a una superficie
de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La
iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del
receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia.

ÒRGAN

PROJECT

Unidad: Candela
Abreviatura: cd
Símbolo: I

Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se
rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en
iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de
menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.

Iluminancia, adaptativa

I

Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el
cociente entre Emin y Emax y por lo general es relevante solo como evidencia de
iluminación de emergencia según EN 1838.

g2

Intensidad lumínica

G

Con frecuencia también Uo (ingl. overall uniformity)
Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de E
min y Ē y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en
lugares de trabajo.

Glosario

Glosario

g1
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Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.

(ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies
que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de
mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor
máximo de 1 (sin suciedad).

47

Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de
lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control
(rendimiento lumínico del sistema) y para la iluminaria completa (rendimiento lumínico
de luminaria).

Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P
[W] Unidad: lm/W.

Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general
sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

Unidad: Vatio
Abreviatura: W
Zona marginal

Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.

(ingl. unified glare rating)
Medida para el efecto psicológico de deslumbramiento de un espacio interior.
Además de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también de la posición
del observador, la dirección de observación y la luminancia del entorno. Entre otras, en
la norma EN 12464-1 se especifican valores UGR máximos permitidos para diversos
lugares de trabajo en espacios interiores.
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Superficie útil - Cociente de luz diurna

S

RMF

Rendimiento lumínico

R

Plano útil

P

Z

UGR (max)

Observador UGR

(ingl. power)
Consumo de potencia eléctrica

U

O

P

Glosario

Glosario

Punto de cálculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La posición
y altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición del observador típico
(posición y altura de los ojos del usuario).
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GESTIÓ DE RESIDUS

Remodelació de la Plaça Poeta Sitjà: atès que no es disposa de fitxa específica de residus per

•

projectes d’espai públic , s’utilitza la fitxa de residus per a projectes d’edificació d’obra nova.

Enderroc del Centre Viu Autisme: fitxa de residus per projectes d’enderroc, remodelació i ampliació

•

del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. S’han diferenciat els residus de les 2 actuacions:

Per donar compliment al Decret 89/2010 i 105/2008 de gestió de residus, s’adjunten les fitxes justificatives

ANNEX 05
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Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 ( Font:"Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

1 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Castell d'Aro

Codificació residus LER

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

t

170202

170203

170802

170302

170605

vidre

guixos

betums

fibrociment

170201
170203
170904
170407

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0380

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

Pes

3,00 t

0,0401
0,0525
0,0276
0,0216

0,1419

1,2181
1,2124
0,2613
0,1306
0,0333

(tones)
2,8557

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,0285

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

0,0896

(m3/m2)

Volum aparent/m

0,7544

0,000

0,000

-

0,018

0,001

0,004

0,004

0,004

0,066

2

3

3,93 m

0,1496
0,3441
0,3950
0,0599

0,9486

1,3533
0,8662
0,3924
0,3232
0,0432

2,9782

Volum aparent
(m3)

3
0,00 m

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

-

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

Residus que contenen PCB

altres
especificar

especificar

especificar
-

-

-

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

170102
170101
170107

0,0500

0,00 t

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Reutilizació (m3)

0,0

Total

0,00

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

volum aparent (m3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador

3

Projecte
1,21
1,22
0,02
0,04
0,00
0,03
0,03
inapreciable inapreciable

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

no

Contenidor per Plàstics

si

no

no

no

no

no

no

si

si

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

si

no

Contenidor per Guixos i altres no especials
Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

No especials Contenidor per Vidre

no
Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Metalls

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

Contenidor per Formigó

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Excavació / Mov. terres
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

Terres

m3 (+20%)

0,00 m
0,00 t

GESTIÓ (obra)

0,00 m
0,00 t

altres :
Total d'elements reutilitzables

Volum

3
0,00 m

0,00 t

acer en perfils reutilitzables
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170802

Pes/m

(tones/m2)

2

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

(m3)

Volum aparent

3
0,00 m

0,00 t

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

3

3
0,00 m

0,00 t

fusta en bigues reutilitzables
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fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

sobrants d'execució

Ordre MAM/304/2

0,000

0,000

altre material 1

altre material 2

0,7556

-

definir altres:

0,010

0,009

0,027

0,004

0,001

0,082

0,062

0,512

(m3/m2)

Volum aparent/m

6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

si
si
-
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totals de construcció

0,023

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

(tones)

Pes

-

a l'abocador

és residu:

3

0,00 m

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Volum

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.-

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

6.-

5.-

si
-

gestió dins obra

minimització

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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ÒRGAN

PROJECT

embalatges

170201

fustes

plàstics

Codificació res

0,084

170407

0,004

0,052

170101

170107

petris

formigó

0,542

metalls

170102

(tones/m2)

Ordre MAM/304/2002

2

Pes/m

Codificació residus LER

obra de fàbrica

Residus de construcció

totals d'enderroc

Residus d'enderroc
2

Baix Empordà

no es considera residu:
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
reutilització
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
-

Destí de les terres i materials d'excavació

totals d'excavació

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

Pes

Comarca :

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Plaça del Poeta Sitjà

Municipi :

Reforma Plaça del Poeta Sitjà

Obra:
Situació:

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

quantitats
codificació

tipus

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
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3

Classificació a obra: entre 12-16 €/m

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m

3

Gestor terres: entre 5-15 €/m

70,00

5,00

0

4,00
15,00

12,00
5,00

0,00

35,95

0,53

0,08

0,20

0,00

0,46

0,53

0,49

0,00

0,00

5,30

Metalls

Fusta

Vidres

Plàstics

Paper i cartró

Guixos i no especials

Altres

Perillosos Especials

0,40
1,01
2,32
2,67
2,47

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

11,98

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

El pressupost de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

3
5,30 m

182,51 €

0,00

Matxucadora de petris

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

0,00

2.018,38 euros

0,00

0,00

0,00

3

AMB TAPES

2

1

1

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
1

CONTENIDOR 200 L

unitats

unitats

3

si
-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Matxucadora de petris

Compactadores

Casetes d'emmagatzematge

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

-

-

-

-

-

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

3

CONTENIDOR 5 M

unitats

SIGNATURES

34,57

0,00

3
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Compactadores

-

7,42

-

-

8,00

-

6,97

0,00

-

3,03

1,21

-

-

7,95

-

15,00 €/m3

7,31

-

runa bruta

0,00

3
70,00 €/m

CONTENIDOR 9 M

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Casetes d'emmagatzematge

100,00

9,13
2,65

21,92

4,68

3
4,00 €/m

runa neta

0,00

3
5,00 €/m

Valoritzador / Abocador

documentació gràfica

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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ÒRGAN

PROJECT

Elements Auxiliars

0,00

1,83

Petris barrejats

5,85

14,03

Maons i ceràmics

-

-

1,17

-

3
5,00 €/m

Transport

-

3
12,00 €/m

Classificació

Formigó

m3 (+35%)

Terres contaminades

Construcció

0,00

Volum

m3 (+20%)

RESIDU

Terres

Excavació

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m

3

codi del gestor

gestió fora obra
pressupost

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per a cada tipus de residu

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Costos*

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

adreça

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

PRESSUPOST

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor

si

si

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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plec de condicions
tècniques

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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dipòsit
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Ampliació

0 T

Total dipòsit ***

PES TOTAL DELS RESIDUS

604,89 euros

55,0 Tones

0,00 euros
604,89 euros

11 euros/T

3,00 T

0,00 T

Previsió final de
l'Estudi

11 euros/T

0,00 %

% de reducció per minimització

***Dipòsit mínim 150€

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

Residus de construcció i enderroc **

Residus d'excavació */ **

54,99 T

3,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

Càlcul del dipòsit

0,00 T

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

del:

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites,

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT
ÒRGAN
REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT
SERVEIS TÈCNICS
E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 67 de 400
SIGNATURES

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )
mod-05/2018
Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510
Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 68 de 400

SIGNATURES

REAL DECRETO 210/2018
Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

REAL DECRETO 105/2008

Plaça del Poeta Sitjà

Reforma Plaça del Poeta Sitjà

(tones)

Pes

Baix Empordà

DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

Obra:
Comarca :

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Situació:
Castell d'Aro

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Municipi :
AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
(tones/m3)

Densitat real

Obra nova
tipus
quantitats
codificació

3

SI

Volum aparent
m3

0,00

(m3)
0,0

Volum

2,0

0,00

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

0

0,00

0,00

Terres d'excavació
grava i sorra compacta
0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0
0,0

1,7

0,0

2,1

0,0

1,7
1,8

0

1,8

0

1,0

0

terra vegetal

0

abocador

és residu

Volum aparent

3

0,00 m

reutilització
altra obra

no es considera residu

0,0

0

argiles

t

grava i sorra solta

3

0

altres

terres contaminades

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat
mateixa obra

Volum aparent

NO

Pes residus

NO

Pes

2

Codificació residus LER

165,177

363,475

3

(m )

2

47,884

105,695

0,090
0,041

3

(m /m )

0,026

348,521

(tones)

0,012

0,086

(tones/m )

4.058,00 m

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador

Residus de construcció totals
Superfície construïda

0 m

pedraplé

170503

2

Ordre MAM/304/2002
148,661

sobrants d'execució

31,896

147,971

39,444

0,037

0,010

5,275

0,036

0,001

18,261

115,767

0,008

15,936

0,029

170102

4,058

0,005

42,017

170101

0,001

4,898

17,315

0,010

7,300

48,189

170107

0,004

0,012

formigó

0,001

6,412

0,002

petris barrejats

170201

0,002

3,368

altres

fustes

170203

2,638

obra de fàbrica ceràmica

embalatges
plàstics

0,001

89,66
15,69
29,14
33,62
8,97
2,24
39,44
224,16

m3

479,24 m

0,001

0,118

170904

365,84 t

170407

0,090

metalls

0,004

acabats

170802

m3

guixos

3

tancaments
169,94
6,07
8,09
14,16
2,02
2,02
202,31
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paper i cartró

Total residu edificació

19,53
2,64
16,36
2,64
11,61

52,78

m3

Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m
fonaments/estructura
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

MINIMITZACIÓ

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.5.-

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

6.-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
4.5.GESTIÓ (obra)

6.-

Volum

minimització

Obra nova

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

gestió dins obra

0,00

Per portar a l'abocador (m )

0,00

0,00

Excavació / Mov. terres

Terres

0,00

a altra autoritzada

0,00

a la mateixa obra
0,00

0,00

m3 (+20%)
graves i sorra compacta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

graves i sorra solta

0,00

0,00

terra vegetal

argiles
pedraplé

0,00

0,00

altres

0,00

0,00
0,00

terres contaminades
Total

147,97

Projecte

si

si

cal separar

inert

inert

1

1

2

6,41

inapreciable

4,90

2,64

si

si

si

no

si

si

no especial

no especial

no especial

no especial

no especial

tipus de residu

Metalls

3,37

148,66

80

Fusta

0,5

inapreciable

40

tones

si
si
-

si
si
si
-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les
quantitats de ...

R.D. 105/2008
Formigó

Vidres

0,5

Maons, teules i ceràmics

Plàstics

inapreciable

especial

Paper i cartró
Especials*

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

si

si

si

R.D. 105/2008

projecte*
si
si

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus
Contenidor per Formigó

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

si

Contenidor per Metalls

si

no

Contenidor per Fustes

si

si
si
si
no
si
no

si

si

no

Contenidor per Plàstics
Contenidor per Paper i cartró

No especials Contenidor per Vidre

Contenidor per Guixos i altres no especials

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió,
però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Instal·lacions de valorització
si

-

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

Transports i Excavacions J. Plaja SL.

gestor
Horts d'en Medi, parcela 35,17249, Castell-Pl

adreça

Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu

3
4,00 €/m
570,75
891,95
-

runa neta

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î
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tipus de residu

PRESSUPOST

Obra nova
pressupost

gestió fora obra

-

codi del gestor

5,00

12,00
3

Costos*
3
Classificació a obra: entre 12-16 €/m

713,44
1114,94
323,22

39,42
98,61
226,89
260,22
-

2.087,85

5,00
70,00

€/m3

(dins el cost

runa bruta

1.169,66

15,00
€/m3
969,66
0,00
200

1

15,00

4,00

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Especials**: nº transports a 200 €/ transport
3

3

La distància mitjana al abocador : 15 Km

Gestor terres: entre 5-15 €/m3
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu
La gestió de terres inclou la seva caracterització***

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Volum
m3 (+20%)
0,00
0,00

1.712,25
2.675,86
100
123,26
283,61
325,27
301,85

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

m3 (+35%)
142,69
222,99
64,64
118,27
295,83
680,67
780,66
-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m
70,00
0,00
0,00

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

9,86
24,65
inapreciable
56,72
65,05
60,37

2.862,38

Transport
3
5,00 €/m
-

Construcció
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

inapreciable

Classificació
3
12,00 €/m
-

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

6.263,54

12.383,43 €

12.383,43 euros
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Perillosos Especials
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

365,84 tones

3
646,98 m

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

El pes dels residus és de :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

3

AMB TAPES

-

Obra nova

unitats

unitats

unitats

-

1

1

3

documentació gràfica

unitats

Bidó 200 L .Apte per residus especials

CONTENIDOR 200 L

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 1000 L

unitats
Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

-

-

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Compactadores

Casetes d'emmagatzematge

-

-

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris

-

-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la
Propietat.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

% de reducció per

dipòsit

Obra nova

365,84 tones

0,00 tones

Previsió final de l'Estudi

0,00 euros

0,00 %

minimització

11 euros/ tona

365,84 tones

0,00 tones

Previsió inicial de l'Estudi

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Total excavació
Total construcció

0,00 tones

4.024,24 euros

Càlcul del dipòsit
Residus de excavació */**

11 euros/ tona

4.024,24 euros

366 tones

365,84 tones

PES TOTAL DELS RESIDUS

Residus de construcció **

Total dipòsit ***

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant
NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€
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JOCS INFANTILS I JOCS D’AIGUA

Mini-carrussel pneumàtic BDU model 6.27000-627005 o equivalent (joc per menys de quatre anys):
hmx 0,5m; Ø60cm.
Fonamentació de formigó (0,4x0,4x0,4m) (fondaria 0,6m)

Tronquets de BDU o equivalent (joc per menys de quatre anys): troncs rodons (h= 20-40 cm) (Ø20cm)

Gronxador niu de BDU o equivalent (joc inclusiu) . Aquest joc es col.locarà sobre paviment de cautxú
complint amb les normatives d’accessibilitat i seguretat en àrees de jocs per caigudes de més de 1.5 m.

•

•

•

Balancí accionador manual BDU model 5.27020 o equivalent: pal de fusta (Ø17cm) ( l: 4m) + bomba
d’aigua. Fonamentació amb dau de formigó (Ø1m)

•

A continuació s’adjunten les fitxes tècniques.

SIGNATURES

Sortidor tipus cercle BDU model 5.27035 o equivalent: pal de fusta (Ø20cm) (h: 4m).
Fonamentació de formigó (0,8x0,8m)
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Sortidor tipus estrella BDU model 5.27034 o equivalent: pal de fusta (Ø20cm) ( h: 4m).
Fonamentació de formigó (0,8x0,8m)

NOTA: “Qualsevol al·lusió a marques i/o models que es pugui fer es realitza a efectes indicatius, no
vinculants i únicament amb el caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de
qualitat requerits. Per tant, seran admissibles productes d'una marca o model similars a les citades
com exemple, sempre que compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències
funcionals i estètiques.”
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•

Es col·locan tots els elements sobre paviment drenant i amortiguador de sorra.

Es situa a la part nord-oest de la plaça.

Àrea de jocs d’aigua:

Els paviments són amortiguadors de sorra i de cautxú , aquest últim com paviment accessible per arribar als 2
jocs inclusius: tobogan i gronxador niu.

Rocòdrom
Sorral (joc per menys de quatre anys)

Fonamentació de formigó en cadascun del pals de fusta(0,6x0,7x0,6m) (fondaria 0,8m)

Tobogan BDU model 3.63300 o equivalent (joc inclusiu): Tobogan complet (amplada 1m) ( h: 1m) amb
2 pals a la part de baix i 2 ancoratges a la part de dalt.

•

•
•

Esquelet 09 de troncs BDU model 6.51009 o equivalent (hmx 1,7m) pals verticals (Ø15-21cm) (7u) i pals
de connexió (Ø15-21cm) (8u) (fusta de Robinia), 1 xarxa trapezoïdal de corda tipus Hércules Richter
(Ø20mm), peus d’acer.
Fonamentació amb daus de formigó (80x80x60cm) en cadascun dels pals de fusta.

•

A aquesta zona es col·locan els següents jocs :

Es situa a la part nord-est de la plaça.

Àrea de jocs infantils:

Tots els jocs infantils inclosos en projecte compleixen amb la normativa vigent UNE-EN- 1176 sobre
equipamiento de áreas de juego i la UNE-EN-1177 sobre Revestimientos de las superfícies de las áreas de juego
absorventes a impactos. S’han escollit models de jocs de fusta de l’empresa BDU o equivalents.

ANNEX 06

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 72 de 400

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 73 de 400

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

DOCUMENT

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 74 de 400

SIGNATURES

14

50

Ref.3.63302 altura 0.50m.
Ref.3.63303 altura 1.00m.

TOBOGÁN ADAPTADO PARA SILLAS DE RUEDA

Ref.3.63323 altura 1.50m.

50

150

50

100

50

Foto Jiménez Bazán Arquitectos
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Scale 1:50

0.40 m
0.60 m
40 kg

Order No. 6.27005
Turning Tyre low version
for small children
Height
Diameter
Weight

47

41

SIGNATURES

Attention:
Exact measurements may vary, for
all installation dimensions refer to
current installation instructions.
Technical changes reserved.

Foundations
Order No. 6.27000
Turning Tyre
1 item 40 x 40 x 40 cm
Excavation depth 50 cm
Order No. 6.27005
Turning Tyre low version
for small children
1 item 40 x 40 x 40 cm
Excavation depth 60 cm

Surfacing requirements
as for critical fall height ≤ 1.00 m
(please refer to price list for more
detailed information)

Installation information

Order No. 6.27000 / 6.27005
1 Tyre with ﬂoor, mounted on a spring,
with swivel joint and hot-dip galvanised anchor

Components

0.50 m
0.60 m
40 kg

Order No. 6.27000
Turning Tyre
Height
Diameter
Weight

Dimensions
(small deviations possible)

Spiral spring 19 mm thick wire, outer
diameter 149 mm, screwed onto turning
mechanism and foundation anchor with
clamp proﬁles, standard colour purple

Floor inside the tyre hot-dip galvanised

For more detailed explanation of the
quality characteristics see price list.

Roller bearings
Roller bearings made of stainless steel
for rotating elements, easy to maintain
and exchange, sealed

Ground anchor
All parts used for anchoring to the
ground are made of hot-dip galvanised
steel or stainless steel

Technical information

E2022009510
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6.27000 / 6.27005

Safety check according to DIN EN 1176

Safety distance
Device dimensions
Functional distance
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6.27000 / 6.27005

Turning Tyre
Turning Tyre low version
for small children

Order No. 6.27005
Turning Tyre low version for small children

Order No. 6.27000
Turning Tyre

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052-17980 · FAX 4180
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Recommended for
- Kindergarten children
- Supervised play areas, such as
kindergartens, schools, after-school
programmes or similar
- Public play areas without supervision,
such as playgrounds, parks or similarr

Fundamental characteristics
- The special construction of the spring
provides for unexpected, soft swaying
and turning
- Incentive for playing: high spiral spring
- Movement: see-sawing, swinging,
wobbling, balancing

Order No 6.27000 Turning Tyre

Order No 6.27005 Turning Tyre low version

SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052-17980 · FAX 4180

Play value
A tyre is mounted on a rotatable, stable
spiral spring. This makes a combined
bouncing and pivoting movement
possible, and the surprising angles ensure
butterﬂies in the tummy. The swinging
tyre is also perfect for relaxing on.

RICHTER
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Fundamental characteristics
- Emotionally appealing design
- Sturdy construction of round poles
- Incentive for playing:
lying oneself in a nest
- Movement: swaying, rocking, swinging

Play value
Swinging and rocking are typical
movements in the childhood. Children
are looking for possibilities to experience
this swinging movement. Lying in the
Cradle Nest is even more pleasant when
a friendly co-player sets the swing into
motion from outside. It is special fun if
there are several “chicks” in the nest. Our
special version with a cross beam made
of steel contributes to the stability of our
construction and gives the cradle nest a
strong expression.

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH ·

6.14520

Cradle Nest special

Height
Vertical clearance
Width
Depth
Weight

2.80 m
2.60 m
4.30 m
2.15 m
280 kg

SIGNATURES

Dimensions
(small deviations possible)
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Attention:
Exact measurements may vary;
for all installation dimensions refer
to current assembly instructions.
Technical changes reserved.

Suspended on Ø 7 mm stainless steel
chains

Stork nest Ø 120 cm with green rope
ring (PPM), net seat and suspension rope
black Ø 16 mm (polyester)

For more detailed explanation of the
quality characteristics see price list.

Stainless Chains
Chains made of steel with high
corrosion resistance.
Short-linked, without eyelets on the
connecting parts, easily replaceable and
simple shortening

Cross beam made of steel
Swing cross beam made of hot-dip
galvanized steel.
Optimized swing geometry with rigid
corner connections, thus allowing for
smaller foundations and easier foundation covering

Ground anchor
All parts used for anchoring to the
ground are made of hot-dip galvanised
steel or stainless steel

Sintered bush
For all reciprocating movements we
use sintered plain bearings which are
self-lubricating in use and can easily be
exchanged if necessary

Interlocking
Interlocking connection, with milled
metal rings or serrated disc dowels, to
reinforce the bolt connection under
high loads transverse to the grain
direction of the wood

Proﬁled washer
Proﬁled washer for covering protruding
screw heads according to standard,
improved pressure distribution and
protection against water. Impedes
loosening the bolt

Universal joint
Drop-forged, hot-dip galvanised
universal joint, consists of two sintered
bushes, for free swinging in any
direction

Peeled white
Palisades peeled white means that bark,
cambium and sapwood are removed,
the natural shape of the trunk is
preserved and can be experienced

Equipment made of non-impregnated
mountain larch

Technical information

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

6.14520

Surfacing requirements
corresponding to a fall height of ≤ 1.50 m
(please refer to price list for more
detailed information)
foundations
4 items 60 x 70 x 60 cm
Excavation depth 80 cm

Installation information
1 Swing frame with steel feet and
cross beam made of steel
1 Stork nest suspended on ropes
and chains

Scale 1:100

Safety distance
Device dimensions
Functional distance

D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052-17980 · FAX 4180

Components

Safety check according to DIN EN 1176

Order No. 6.14520
Cradle Nest special
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Barrier-free
- Together with a carer

Recommended for
- School children
- Supervised play areas, such as schools,
after-school
programmes or similar
- Public play areas without supervision,
such as playgrounds, parks or similar

Photo © Paul Upward Photography
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Recommended for
- School children
- Public play areas without supervision,
such as kindergartens, schools,
after- school programmes or similar
- Swimming pools without supervision,
such as outdoor pools, adventure pools
or similar

Photo © Daniel Perales

Photo © Daniel Perales

5.27001 - 5.27537

Forest Fountain

Photo © Daniel Perales
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Play value
Those playing on the Forest Fountain
system can experience a wide range of
spatial and sensory effects of the medium
water as a result of their own physical
activities. The height of the masts and
length of the pipelines enables the water
to achieve the greatest possible spraying
effect, while the jets and rotors create
different, continuously changing shapes
and structures. The contrast, created by
the strictly geometrical masts and pumps,
contributes to the aesthetics of the
overall design.

RICHTER
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5.27031 / 5.27531

5.27035 / 5.27535

Order No.. 5.27034 Vertical Star Rotor

Order No. 5.27035 Horizontal Star Rotor Photo © Paul Upward Photography
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5.27030 / 5.27530

Order No. 5.27031 High Collision Disc

Order No. 5.27037 / 5.27537
Reservoir
Water Umbrella
Spraying area radius 2 m

Order No. 5.27036 / 5.27536
Umbrella Jet
Spraying area radius 3 m

Order No. 5.27035 / 5.27535
Horizontal Star Rotor
Spraying length Ø 10 m, radius 5 m
(reducible)

Order No. 5.27034 / 5.27534
Vertical Star Rotor
Spraying area 14 m, width 1.50 m

Order No. 5.27033 / 5.27533
Spiral Rotor
Spraying area radius 2.5 m

Order No. 5.27032 / 5.27532
Vertical Jet
Spraying height up to 10 m, radius 2 m

Order No. 5.27031 / 5.27531
High Collision Disc
Spraying area 4 m, width 1 m

Order No. 5.27030 / 5.27530
Low Collision Disc
Spraying area 2 m, width 0.50 m

Rotors and jets

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052-17980 · FAX 4180
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5.27010

5.27020

5.27001 - 5.27537

5.27010

5.27020

5.27001 - 5.27537

SIGNATURES

Registered Design
000777982-0001/ -0010 Europe
Trademark
007371834 Europe

The pumps are also available with
programmable rinsing for ﬂushing the
pumps and masts.

The Forest Fountain is a very complex
play structure, we recommend the
consultation and planning by our team.
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Individual solutions for the water supply
must be devised, depending on the plans.
Up-to-date details on the connection
for the water supply and other technical
information is available to download as a
table at our website
www.richter-spielgeraete.de.

heads, the prevailing wind direction
should be taken into consideration. The
surfacing of the ground should be ﬁrm
or graveled and be provided with a well
working drainage. The water supply and
the system must be drained during frost
periods. Sensitive parts such as pump
valves must be removed and stored in a
frost-free location.

Masts made of stainless steel, powder-coated

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Order No.
5.27001 - 5.27537 / 5.27002 / 5.27003

Forest Fountain

The masts and pumps should be arranged so that it is possible to observe
the fountain effect when pumping.
Accordingly, the masts with the smaller
spraying radiuses should be positioned
closer, and those with a larger spraying
radius further away, at the edge of the
space. The distance to the masts and
between them should be 3 - 6 m. The
effect of the sunlight and the contrast
with darker backgrounds such as trees
or the ﬂat faces of buildings plays an
important role here for the optical
effect. In the case of higher spraying

Planning information

RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052-17980 · FAX 4180

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

ÒRGAN

PROJECT

Supply line between pump and mast,
fabric hose 10 m and hose connector,
included supply line to be laid in empty
conduit such as drainpipe or ﬂex pipe
Ø 80 mm, not included in delivery supply
line with 2 % gradient to pump concrete
well for draining during period of frost

Foundation 80 x 80 x 80 cm,
Excavation depth 110 cm, edges to be
rounded if sand and gravel is used

Order No. 5.27530 - 5.27537
Cap of stainless steel or complete masts
made of stainless steel tubes Ø 133 mm

Masts
Order No. 5.27030 - 5.27037
Larch wood with steel foot, height
approx. 4 m, 18/21 cm

Two Pump cylinders and stainless steel
mechanism on concrete well, Ø 110 cm,
depth of installation approx. 65 cm, seesaw beam of larch, length 4 m, optimized
concealed bolt head, hand grips of
stainless steel (glass bead blasted), fall
height ≤ 1 m, weight approx. 950 kg,
depending on type of distribution station
(single or double), 3-way valve with pan
bar handle and direction arrow, made
of stainless steel/plastic, height 40 cm,
connection to water as above
water requirement approx. 20 l/min

Order No. 5.27120 / 5.27125 / 5.27126
Pump See-saw with water reservoir

Order No. 5.27020 / 5.27025 / 5.27026
Pump See-saw with valve system

Connection to main water max. 6 bar,
connection thread 1 inch inside, compression proof diameter 1 inch
water requirement approx. 15 l/min

One Pump cylinder with stainless steel
mechanism on concrete well, Ø 110 cm,
depth of installation approx. 60 cm,
pump swipe of ash wood Ø 9 cm,
length 2.30 m, weight approx. 900 kg,
depending on type of distribution station
(single or double), 3-way valve with pan
bar handle and direction arrow, made of
stainless steel / plastic, height 40 cm

Order No. 5.27110 / 5.27115 / 5.27116
Long Handle Pump with water
reservoir

Masts made of wood

SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052-17980 · FAX 4180

Pumps
Order No. 5.27010 / 5.27015 / 5.27016
Long Handle Pump with valve

Components
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ACCESSIBILITAT

Recorregut que connecta el passeig de Castell i Mar amb l’àrea de grades

Veure plànol d’Accessibilitat

SIGNATURES

- Alçada aixeta: entre 80-90cm
- Espai sota aixeta: 70cm lliure d’obstacles
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Zones d’estada accessibles
S’han previst zones d’estada accessibles amb bancs adaptats, en diferents punts de la plaça: a l’àrea de jocs
infantils, a zona de grades, davant del centre cívic i a l’accés sud-est de la plaça.

Alçada del seient respecte el paviment: entre 40-45cm
Profunditat: entre 40-45cm
Alçada mínima del respatller: 45 cm i angle màxim amb el pla del seient de 105º
Recolzabraços a ambdós costats (alçada entre 20-25cm sobre el seient)
Davant del banc en tota la seva llargada es garanteix franja lliure de 60 cm que no envaeix l’itinerari
accessible. En tot cas es pot inscriure un cercle de diàmetre 1,5 que no envaixi l'itinerari accessible.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Font d’aigua potable accessible
S’ha escollit el model Caudal de Santa e Cole o equivalent ( Veure Annex Informatiu d’elements i materials).

-

Elements de protecció:
Passamans:
No és necessari passamà , atès que el pendent de la rampa és inferior al 6%
Baranes:
Tot i no estar en una zona d’ús peatonal, queda darrera del parterre, s’ha previst una barana de
coronament del mur de contenció del torrent a tota la seva longitud. L’alçada de caiguda és variable entre
1m i 2,5m. Barana formada a base de la prolongació de la malla electrosoldada del gabió, d’alçada 1 metre.
Bancs:
Es projecten tres tipus de bancs a les zones d’estada, el tipus 01 disposa de respatller i recolzabraços.
S’ha previst una unitat de banc adaptat per cada agrupació i com a mínim 1 per cada 5 bancs (2 mòduls de 2m del
tipus 01) a totes les zones d’estada accessibles.

No hi ha escales a la plaça.

Paviments
Els paviments dels recorreguts accessibles són durs, estables, antilliscants en sec i mullat:
- P02 Sauló estabilitzat
- P04 Formigó desactivat
Rampes i escales:
Hi ha una única rampa que connecta l’esplanada principal de sauló amb l’espai de grades del 5,9%, aquesta no
correspon a itineraris accessibles.
- La rampa salva un desnivell de 1,05 metres
- Rampa continua sense replans
- Pendent del 5.9%
- Pendent transversal 1,9% (<2%)
- A l’inici i al final hi ha un espai d’amplada superior al 1.50m
- No es considera necessari senyalitzar els extrems amb un paviment tàctil indicador de direccionalitat.

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î
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A través d’ambós itineraris es pot accedir al Centre Cívic i a l’ àrea de jocs infantil.

•

Itineraris
Disposa de 2 itineraris accessibles principals: garanteixen una amplada mínima de pas de 1.80m, pendent
longitudinal del 4% com a màxim ( no es consideren rampa atès que és inferior al 6%) i transversal inferior al 2%.
Es preveuen àrees de descans al llarg del recorregut .
• Pel camí paral.lel al torrent de la Coma que recorre la plaça de nord a sud

Aplicació normativa
En el disseny per a la reurbanització de l’àmbit de projecte en la plaça del Poeta Sitjà s’ha tingut en compte el marc
normatiu de referència en temes d’accessibilitat l’Ordre TMA/851/2021. S’han tingut en compte les
determinacions i criteris bàsics establerts en tots dos documents a l’hora de definir les solucions de la proposta a
nivell d’ordenació, rasant i elements.
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INFORMATIU DE MATERIALS I ELEMENTS URBANS

•

Caixes d’acumulació d’aigua d’Atlantis o equivalent
Cel.la 52mm d’Atlantis o equivalent

Formigó desactivat amb àrid 100% reciclat d’Hercal o equivalent
Sauló estabilitzat amb sorra 100% calç d’Hercal o equivalent
Cautxú BDU o equivalent
Sorra BDU o equivalent

Murs de gabions tipus Roko de Muroxs o equivalent

Focus model Arne S de Santa e Cole Urbidermis o equivalent
Columna model Arne S de Santa e Cole Urbidermis o equivalent
Arqueta Model London 6040 de Pilomat o equivalent

Font model Caudal de Santa e Cole o equivalent

NOTA: “Qualsevol al·lusió a marques i/o models que es pugui fer es realitza a efectes indicatius, no vinculants i
únicament amb el caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits.
Per tant, seran admissibles productes d'una marca o model similars a les citades com exemple, sempre que
compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i estètiques.”

Veure fitxes de jocs infantils a l’Annex Jocs Infantils

•

05 ELEMENTS URBANS

•
•
•

04 ENLLUMENAT

•
•

03 DRENATGE

•
•
•
•

02 PAVIMENTS

01 MURS

Se detallen les característiques tècniques del següents materials i elements urbans inclosos en plànols i
pressupost:
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ROKO
Component Parts

www.rothfuss-bestgabion.de

Más información en:
www.muroxs.com

Los gaviones han de ser rellenados
con áridos que superen la prueba de
Los Angeles y el ciclo hielo deshielo,
con una absorción máxima de agua
del 2%.

Relleno de piedra:

       
- los paneles se cortan fácilmente en el lugar de montaje
- luz de malla 5x10cm o 10x10cm
alambre Ø 4,5mm o 5,0mm
       

largo x ancho x alto

• rapidez de suministro

• 
• adaptable
• personalizable

Ventajas del gavión ROKO:

The Experts for Gabions
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Distribuidor exclusivo

• alambre electro soldado

    
• (95% cinc / 5% aluminio)
espesor mínimo 350 gr/m2
• panel: alambre Ø 4,5 o Ø 5,0m
• helicoidales: alambre Ø 4,5 m
• distanciadores: alambre Ø 5,0m
• resist. soldaduras
min. 450 N/mm2
• resist corrosión min. 3.000h
test niebla salina de acuerdo
con DIN EN ISO 9227-NSS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• paisajismo
• estructuras de media altura
• estabilización de cauces

APLICACIONES

Sistema de unión de
elementos mediante grapas
de alta resistencia CL-50 o
cierres helicoidales de 4,5 mm
de diámetro.

• precio económico
facilidad para adaptar
• el gavión a cualquier medida.

El gavión tradicional con
sistemas de grapas CL-50
o cierres helicoidales.

ROKO

The Experts for Gabions
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Un mantenimiento deficiente puede reducir el efecto de absorción de impactos de la superficie de
protección contra caídas.

SIGNATURES

Tanto el intervalo de mantenimiento, como los métodos y medios de limpieza se deben determinar de
manera diligente según la localidad, la frecuencia de uso y el potencial vandalismo.
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Mantenimiento diligente:
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• Ecológicamente problemático: la eliminación de EPDM es problemática (vertedero o incineración) . Los
gastos para la disposición de la sub-base de hormigón también deben tenerse en cuenta. El adhesivo
utilizado emite isocianatos. Peligros para la salud de instaladores y usuarios.

• La arena es ecológicamente segura.

• La arena no es accesible para una silla de ruedas.

• Es fundamental la inspección periódica de las áreas de juego y la limpieza mecánica del material para
eliminar los restos orgánicos (hojas, excrementos) e inorgánicos (vidrios astillados, desechos) Asimismo, la
eliminación de los residuos correspondientes alrededor del área de juegos es necesaria, dependiendo de la
frecuencia de uso

• Dependiendo de la intensidad de uso del equipo de juego, la corteza debe repartirse y nivelarse en los
espacios apropiados (por ejemplo, formación de huecos debajo de los columpios, etc.).

• Para el material de absorción de impacto suelto, es importante que el terreno esté nivelado.

• Para los equipos de juego de madera con patas de acero, es esencial garantizar que la zona tierra-aire de la
madera de construcción quede libre de arena.

• La arena debe removerse regularmente, lo que conduce a la aireación y al secado, mejora las
características del juego y perjudica el entorno de vida de los potenciales patógenos.

Es esencial que la arena de protección contra caídas esté libre de granos muy finos o partículas arcillosas, ya
que podrían adherirse y limitar el efecto de absorción de impactos. La arena de juego con un tamaño de grano
entre 0,1 y 0,5 mm no es arena válida para la protección contra caídas.

• Protección contra caídas arena, tamaño de grano 0.2–2 mm, arena de cuarzo, lavada varias veces y
cribada, libre de cal, partículas finas <0.2 mm menos del 0.5%.

ÒRGAN

PROJECT

• Disminuye la percepción sensorial del paisaje.

• NO es posible exponer las cimentaciones para realizar la inspección anual de la estabilidad estructural del
equipo de juego sin dañar el material!

• Superficies de caucho sin juntas: las áreas dañadas no se pueden reparar in situ.

• Caucho formado por losetas: la suciedad dentro de las juntas hace que los bordes de las losas se comben
con el tiempo y favorezca los tropiezos.

• Proceso de envejecimiento: los plastificantes se difunden, los poros se cierran, la elasticidad de la
superficie disminuye continuamente.

• Caídas en ángulo: Riesgo de abrasiones o fricciones en la piel; fracturas de huesos largos del cuerpo por el
efecto freno de la superficie.

• Caídas verticales: Capacidad de absorción de impactos de tipo rebote en la misma parte del cuerpo como
resultado del movimiento tipo muelle.

• Riesgo de resbalones cuando está mojado

• El material sintético que absorbe el impacto debe limpiarse en profundidad anualmente para evitar
accidentes

• Materiales y costes de instalación muy altos, preparación compleja de la sub-base

Desventajas:

50 cm (incl. 10 cm de desplazamientos) para una altura de caída ≤ 300 cm

40 cm (incl. 10 cm de desplazamientos)para una altura de caída ≤ 200 cm

• Adecuado para sillas de ruedas, absorbe el sonido, es resistente a las heladas, estabiliza pendientes, tiene
la posibilidad de diseñar paisajes montañosos.

• Richter Spielgeräte GmbH recomienda un espesor de capa:

Ventajas:

Comentarios / recomendaciones de Richter Spielgeräte GmbH

Richter Spielgeräte GmbH no recomienda el uso de pavimento sintético de protección de caídas

EPDM, caucho formado por monómero de etileno propileno dieno (gránulos de caucho), material de
revestimiento de impacto-absorción, colocado sin juntas, como superficie de protección contra impacto o
gránulos sueltos.

Comentarios / recomendaciones de Richter Spielgeräte GmbH:

Descripción: arena sin limos o partes arcillosas, lavada y cribada
Tamaño del grano: 0,2 mm – 2 mm
Espesor mínimo de la capa:
20 cm + 10 cm (desplazamientos) para una altura de caída ≤ 200 cm
30 cm + 10 cm (desplazamientos) para una altura de caída ≤ 300 cm

ARENA

CAUCHO

Descripción: caucho con HIC (Criterio para lesiones en la cabeza) comprobado
Altura de caída: ≤ 300 cm

PAVIMENTO DE AMORTIGUACIÓN CONTRA CAÍDA (según EN1176-1-2016)
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Gris medio

Gris oscuro
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0,028

Última actualización:

30/9/2021
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LOR 100%
ULOR 0%

(C=60º, G=70º)

30/9/2021

C Halfplanes
0º
180º

Intensidad máx. 575.48 cd/klm

Última actualización:

Asimétrica
Distribución TIV

SIGNATURES

Superfície expuesta al viento (m2)

(C=40º, G=65º)

C Halfplanes
0º
180º

Intensidad máx. 593.70 cd/klm
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3,7

LOR 100%
ULOR 0%

Asimétrica
Distribución TIII

0.98

700
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Peso kg (sin embalaje)

(C=25º, G=60º)

C Halfplanes
0º
180º

Intensidad máx. 573.26 cd/klm

0.96

500

0.93

350

0.90
700

0.85

350
500

0.83

700

0.77

350
500

P (W) 100%, CLO 100%

Intensidad (mA)

Tensión de funcionamiento
220-240V 50-60Hz (CE) / 120V 60Hz (UL)
Cable recomendado
0,6/1 kV 3x2,5mm² / 0,6/1 kV 5x1,5mm² (prog.)
Temperatura nominal de funcionamiento (ºC)
Ta 30.
Vida útil
TM21 L70 (10k) > 60.000 h.
H    }  ~   +\] 
se mantiene hasta un 70% después de 60.000 h.

COB

12

8

Nº LEDs

Factor de potencia (cos_)

ÒRGAN

PROJECT

*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores bajo demanda)
**Consultar acabados para ambientes marinos.

Gris claro

LOR 100%
ULOR 0%

Asimétrica
Distribución TII

Flujo Hemisférico Superior (FHS%) 0.

Acabados

Asimétricas

Simétricas

Distribuciones lumínicas

UNE-EN 60529, UNE-EN 60598, UNE-EN 55015, UNE-EN 61000, UNE-EN 50102, UNE-EN 62031 (ensayos realizados
      &')*+*&/+$4!"+"74%+;&<4%4$!=/
IP66 (protegido herméticamente contra la penetración de polvo y los chorros de agua), Apta para lugares húmedos, IK08 (protegido
contra los impactos mecánicos externos)
Clase eléctrica
Clase I (CE)

Para más información consultar urbidermis.com

El proyector Arne S presenta diversidad de accesorios para adaptarlo a distintas columnas,
   +   
El proyector se suministra en dos componentes: el cuerpo iluminante y el accesorio.
Instrucciones y tornillería incluidas.

Potencia nominal de la lámpara (W)
8 LEDs: 8 / 11 / 18
12 LEDs: 12 / 18 / 22
COB: 14 / 20 / 30
Potencia del sistema (W)
8 LEDs: 11 / 15 / 21
12 LEDs: 15 / 21 / 29
COB: 19 / 27 / 37
Intensidad de funcionamiento (mA)
350, 500, 700
Temperatura de color (K)
3000 IRC min80, 4000 IRC min80
Fuente de alimentación
Driver corriente constante
Regulación
$<$%X)YZ[  \]   Z[  
automática programada.
La luminaria LED puede ser regulada a través de diferentes
interfaces. Estos controles permiten un control de luz individual y
preciso, reduciendo de forma sostenible el consumo de energía.
Flujo Luminoso Constante (clo).
Asegura una salida de lumen constante de la luminaria a lo largo de
su vida útil.

H       "+$=&M*QR

Información técnica

Urbidermis. 2018

Proyector

Arne S

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Normativas

Instalación

Proyector de inyección de aluminio acabado imprimado y pintado en polvo. Difusor de vidrio óptico templado.
Juntas de estanqueidad de silicona. Tornillería de acero inoxidable y de acero cincado negro.

Materiales

Urbidermis. 2018

Proyector

Arne S

22

Ø 23
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(C=30º, G=60º)

Intensidad máx. 677.34 cd/klm

30º

Simétrica
Distribución Flood
(C=30º, G=60º)

Intensidad máx. 1476.19 cd/klm

15º

15º

C Halfplanes
0º
180º
90º
270º

(C=0º, G=10º)

cd/klm
30º

45°

60°

75°

Intensidad máx. 1415.29 cd/klm

2500

2000

1500

1000

500

(C=30º, G=60º)

C Halfplanes
0º
180º

Intensidad máx. 7697.66 cd/klm

45º

30º

15º

0º

2500

2000

1500

1000

15º

cd/klm
30º

45°

60°

750
15º

Última actualización:

15º

30/9/2021

cd/klm
30º

45°

60°

75°

12

8

3000
IRC
min80

4000
IRC
min80

3000
IRC
min80

4000
IRC
min80

*Proyector CoB no programable

ARPS12C1**

ARPS12B1**

ARPS12A1**

ARPS12C2**

ARPS12B2**

ARPS12A2**

ARPS12C1**

ARPS12B1**

ARPS12A1**

ARPS8C2**

ARPS8B2**

ARPS8A2**

ARPS8C1**

3000
IRC
min80

37

27

19

29

21

15

29

21

15

21

15

11

21

15

11

Potencia del sistema (W)
857

-

-

-

2580

1937

1418

2188

1643

1202

1714

1288

950

1454

73

-

-

-

88

92

92

74

78

78

83

86

86

70

73

823

-

-

-

2635

1979

1448

2235

1678

1228

1751

1316

971

1485

1116

Almacén
Carrer del Fou. Polígono Industrial Sud
E-08440 Cardedeu (Barcelona, España)
+34 938 619 182

-

-

-

94

98

98

80

83

83

88

91

91

75

1092

-

-

-

90

94

94

75

80

80

85

88

88

72

74

74


896

4234

3178

2325

2870

2155

1577

2626

1827

1337

1907

1433

1057

1617

1215

81

119

114

119

98

102

103

89

87

87

92

95

95

78

81

-

-

-

3097

2325

1701

2566

1972

1443

2058

1546

1141

1745

1311

967

87

-

-

-

106

111

111

88

94

94

99

103

103

84

87

-

-

-

3026

2272

1662

2518

1926

1409

2010

1510

1114

1705

1281

945

85

-

-

-

103

108

108

85

92

92

97

100

100

82

85

-

-

-

84

-

-

-

101

106

106

79

90

90

95

99

99

81

84

945

-

-

-

3026

2272

1662

2566

1926

1409

2010

1511

1114

1705

1281

85

82

85

-

-

-

103

108

108

85

92

92

97

100

100

Oval
**OV



Lightblade
**LB

864

-

-

-

2766

2077

1519

2433

1761

1288

1838

1381

1019

1558

1171

Última actualización:

2970

2230

1631

2345

1891

1383

1973

1482

1094

1673

1257

927

Spot
**S (15º)

Medium
**M (30º)

Flood
**F (42º)
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Sede Parc de Belloch
Ctra. C-251, Km 5,6
E-08430 La Roca (Barcelona, España)
+34 938 619 100

-

-

-

2745

2061

1508

2328

1748

1279

1824

1370

1011

1547

77

77

806

Flujo luminaria (lm)
1162

Medidas en cm

26

700

13

350

18

22

700

500

18

12

350
500

22

700

12
18

18

700
350
500

11

8

500

18

700
350

8
11

500

350

Wide
Flood
**WF (76º)

78

823

-

-

-

2635

1979

1448

2433

1678

1228

1751

1316

971

1485

1116

30/9/2021

-

-

-

95

99

99

83

84

84

89

92

92

75

78

IESNA
**TII+II

74

-

-

-

90

94

94

83

80

80

85

88

88

72

74

SIGNATURES

60º

30º

600

450

300

150

ARPS8A1**

Referencia
ARPS8B1**

IESNA
**TIV

IESNA
**TIII

IESNA
**TII
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75°

90º

45º

60º

75º

90º

120°

90º

180°

105º

Gamma angles

(C=0º, G=60º)

C Halfplanes
0º
180º
90º
270º

Intensidad máx. 317,64 cd/klm

105º

120°

LOR 100%
ULOR 0%

Simétrica
Distribución TII + II

C Halfplanes
0º
180º
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75º

500

120°

C Halfplanes
0º
180º

105º

180°

90º

Gamma angles

105º

120°

LOR 100%%
ULOR 0%

Simétrica
Intensidad máx. 2047.95 cd/klm
(C=30º, G=60º)
Distribución Wide Flood (CoB)

LOR 100%
ULOR 0%

Simétrica
Distribución Spot

LOR 100%
ULOR 0%
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LOR 100%
ULOR 0%

Simétrica
Distribución Oval

45º

60º

75º

90º

120°

90º

180°

105º

Gamma angles

C Halfplanes
0º
180º

(C=30º, G=60º)

Intensidad máx. 1951.75 cd/klm

105º

120°

LOR 100%
ULOR 0%

Simétrica
Distribución Medium

C Halfplanes
0º
180º

Intensidad (mA)

LOR 100%
ULOR 0%

Flujo luminaria (lm)



Simétrica
Wide Flood

Flujo luminaria (lm)



(C=0º, G=22.50º)

Potencia lámpara (W)

C Halfplanes
0º
180º
90º
270º



Intensidad máx. 1128.56 cd/klm

Flujo luminaria (lm)

LOR 100%
ULOR 0%



Asimétrica
Distribución Lightblade

Flujo luminaria (lm)
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Flujo luminaria (lm)



Proyector

Flujo luminaria (lm)

Arne S



Urbidermis. 2018

Flujo luminaria (lm)

Proyector

Flujo luminaria (lm)
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Arne S

Nº LEDs
COB

Tªcolor (K)

Ø 23
22

Flujo luminaria (lm)
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49 cm

49 cm

23 cm

84 cm

49 cm

84 cm

4"%

23 cm

69 cm

=$%=$%

$"4%%

2

1
"4%$%4

Portezuela
(A/B/C) (mm)
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1

2

1

1

Nº
proyectores
admitidos

Última actualización: %"=%==

!%%!%%7%%

"%%"%%#%%

7%%7%%#%%

#%%#%%#%%

Cimentación
(X/Y/Z)
(mm)

2

5,8

%%%%$%

Nº
Portezuelas

3

#+%

4+%

3

Pernos
(x4)

)Z$

5,2

Ø 114,3

Placa base
(mm)

)Z=

)Z$

)Z==

4,2

3,4

Espesor
(mm)

y

Almacén
*  [Y 
&<%"%* ;R +&~/
+34 938 619 182

               
        !"#$!$%%   

Sede Parc de Belloch
* *<=4$+ 4+#
&<%"%Z ;R +&~/
!"#$!$%%

Última actualización: %"=%==

SIGNATURES

4,4

Medidas
exteriores
(D)

x

z

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 88 de 400

3,6

Altura
visible
(m)

f

a

b

Gris oscuro

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

)Z=$

Altura
total
(m)

c

Gris medio

          M   ;Q   ] /
**Consultar acabados para ambientes marinos.

Gris claro

Acabados
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Columna

Arne S
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La columna se instala mediante un dado de hormigón, con ranura para el cableado, y
  ]+=%  ]    
    M  ] 
Z         YY;['&<%/M =! +
         ;&%"%%' =/
M      [  <=%Y     ) ]  } 
comprobaciones en cada situación.
Para más información consultar urbidermis.com
Pernos
;/$"4%%
Distancia entre pernos
d
* +#+4+=#+%
R=$%=$%

Instalación

Columnas de tubo cilíndrico de acero S-275 JR Clase 1 de una sección, galvanizadas en caliente acabadas imprimadas y pintadas.
 ]    } R<4%%

Materiales y acabados

%

Urbidermis. 2018

Columna

=%

23 cm

4%%

23 cm

Arne S

23 cm
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Almacén
Carrer del Fou. Polígono Industrial Sud
E-08440 Cardedeu (Barcelona, España)
+34 938 619 182

ARPS01

The PILOMAT ENERGY LONDON towers, with semiautomatic movement, allow for multiple installations of single–phase
and/or three–phase 16A and 32A in accordance with EN 60301–1 EN 60301–2 regulations and related protective circuit
breakers. The driveway coverplate at the top of the moving tower is compliant with UNI EN 124 regulations with load class
D400.

GENERAL FEATURES

The semiautomatic PILOMAT ENERGY LONDON 6040 towers are designed to provide complementary services such as
electricity and telephone communications, compressed air and water. They are used in those places typically used for parking
or pedestrian areas, and sometimes used as market areas and places for events, concerts and similar. The use of PILOMAT
ENERGY LONDON 6040 prevents the laying of cables and tubes, guaranteeing greater security for its users. Current
models are the result of the dedication of more than 40 years in the field of access control, and a twenty-year specialization
in bollards.

ENERGY TOWER

LONDON 6040

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Sede Parc de Belloch
Ctra. C-251, Km 5,6
E-08430 La Roca (Barcelona, España)
+34 938 619 100

46 cm

Peso kg (sin embalaje)

*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores bajo demanda)
**Consultar acabados para ambientes marinos.

Gris claro

Acabados

Para más información consultar urbidermis.com

Fijar el accesorio a la columna y posteriormente el proyector al accesorio. El accesorio se entrega desmontado.
Instrucciones y tornillería incluidas.
*Proyector no incluido.

Instalación

Accesorio para la instalación de un proyector. Permite orientar el proyector Arne S. Brida de acero inoxidable acabada imprimada y pintada en polvo. Piezas de sujeción de inyección de aluminio acabadas imprimadas y pintadas en polvo. Tornillería de acero inoxidable.

Materiales

Ø4

Ø4

Urbidermis. 2018
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985

PAG.2/2
AG

m=oul-ࢼombm|_bv7o1l;m|bv=ouu;=;u;m1;omѲĸmruvb|o=b|vroѲb1o=1omࢼmovu;Cm;l;m|-m7blruo;l;m|ĶbѲol-|u;v;u;v|_;ub]_||o-l;m7|_bvbm=oul-ࢼom-|-mࢼl;-m7b|_o|ruboumoࢼ1;ĸ
b1|u;v_ombv=oubѲѲv|u-ࢼomrurov;omѲĸ

SANTACOLE.COM / Exterior / Elementos Urbanos / Fuentes / Caudal

1/2

SIGNATURES

REVIEW 16/11/2016

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 90 de 400

LONDON
LON
D 6040_DATASHEET.16
D

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

PILOMAT s.r.l.
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy
Tel. +39.035.29.72.20
Copyright 2016© Pilomat S.r.l. All rights reserved

DISEÑADA PARA TODOS DISPONE DE REGULADOR DE PRESIÓN Y CONTROL
TEMPORIZADO DE FLUJO PARA OPTIMIZAR Y ECONOMIZAR AL MÁXIMO
EL CONSUMO DE AGUA

Pau Roviras y Carlos Torrente, 2005

Caudal

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

ÒRGAN

PROJECT

100% MADE IN ITALY

STANDARD 3m

IP66

535mm

POLYESTER POWDER PAINT - STANDARD YELLOW

MOVING TOWER FINISH

CONNECTION LINE OUT OF THE TOWER

700x480x450mm

MOVING TOWER HEIGHT

PROTECTION CLASS OF ELECTRIC COMPONENTS

PEARLITIC IRON

MOVING TOWER DIMENSION

640

MOVING TOWER

BASIC CONFIGURATION 40KW WITH GENERAL DIFFERENTIAL SWITCH 4p 63A 30mA
IN HOUSING IP66 - 5G10 CABLE, LENGTH 3m

BASIC CONFIGURATION 30KW WITH GENERAL DIFFERENTIAL SWITCH 4p 40A 30mA
IN HOUSING IP66 - 5G6 CABLE, LENGTH 3m

SOCKET INTERBLOCC IEC309 400V 32A 3P+N+T – IP 66 WITH MAGNETOTHERMIC
SWITCH 4P 32A 6KA

SOCKET INTERBLOCC IEC309 400V 16A 3P+N+T – IP 66 WITH MAGNETOTHERMIC
SWITCH 4P 16A 6KA

SOCKET IEC309 400V 16A 3P+N+T – IP 66 WITH MAGNETOTHERMIC SWITCH 4P 16A 6KA

SOCKET INTERBLOCC IEC309 230V 32A 2P+T – IP 66 WITH MAGNETOTHERMIC
SWITCH 1P+N 32A 6KA

SOCKET INTERBLOCC IEC309 230V 16A 2P+T – IP 66 WITH MAGNETOTHERMIC
SWITCH 1P+N 16A 6KA

SOCKET INTERBLOCC IEC309 230V 16A 2P+T – IP 66 WITH MAGNETOTHERMIC
SWITCH 1P+N 16A 6KA

SOCKET IEC309 230V 16A 2P+T – IP 66 WITH MAGNETOTHERMIC SWITCH 1P+N 16A 6KA

COMPRESSED AIR TAP WITH QUICK CONNECTION - FLEXIBLE TUBE LENGTH 3m

WATER CONFIGURATION - WATER TAP WITH QUICK CONNECTION - FLEXIBLE TUBE
LENGTH 3m

TELEPHONE CONFIGURATION RJ45 IN HOUSING IP55 - CONNECTION LINE LENGTH 3m

KIT 5 STANDARD KEYS FOR PILOMAT LONDON

PIT IN AISI304 STAINLESS STEEL FOR PILOMAT ENERGY TOWER LONDON 6040

PILOMAT ENERGY LONDON 6040SA

AVAILABLE ITEMS

LONDON 6040

535
450
420
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Consumo de agua optimizado

Diseñada para todos

Materiales y acabados

Cotas en cm.

85

30

Modelos

50

55
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65

Peso
75 Kg.

Fuente con cuerpo de chapa de acero cincado, con protección antioxidante y pintura en polvo de color marrón.
Reja de evacuación de agua y bandeja interior de acero
inoxidable AISI 316 L.
Surtidor y pulsador de latón acabado cromado mate.

Instalación

28

18

El elemento se entrega montado y se incluyen las instrucciones de anclaje. La fuente se encastra 10 cm en el
pavimento y se fija mediante placa base con cuatro pernos.
Con la fuente se entrega la placa base con los pernos.
Con el monolito se entregan los pernos de anclaje y las
instrucciones de montaje. Dispone de regulador de presión
y control temporizado de flujo para optimizar y economizar al máximo el consumo de agua.

73

Mantenimiento

12

No requiere mantenimiento, excepto el habitual para la
limpieza interior y el pulsador.

Fuente de formas geométricas simples. Desarrollada y mejorada conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona
y algunos colectivos de personas con discapacidades, fue
especialmente diseñada para reducir las barreras arquitectónicas en las ciudades.

Fuente Caudal

2

1
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ESCENARIS FESTES

Tot seguit s’adjunten els plànols de planta general de la plaça amb les diferents opcions.

Als annexos d’Enllumenat i Informatiu de Materials es poden consultar les característiques de les arquetes.

Per poder disposar de subministrament elèctric durant les activitats festives s’ha previst la instal.lació de 3
torretes abatibles encastades en el paviment i distribuides en diferents zones de la plaça.

- Escenari gran 12x8m

- Escenari petit 6x4m

A partir dels 2 tamanys dels escenaris facilitats pels serveis tècnics de l’ajuntament s’han realitzat diferents
propostes quantificant el número màxim d’assistents ( en cadires o peu dret ):

L’ajuntament de Castell d’Aro preveu realitzar diferents festes i celebracions populars a l’esplanada central de
la plaça del Poeta Sitjà: festa de Pasqüetes, concerts de música en directe, balls de sardanes , cantada
d’havaneres, etc...

ANNEX 09
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Ajuntament de

ESCENARI GRAN
FESTA MAJOR

675 PERSONES A PEU DRET (1 p/m2)

REDACTORS DEL PROJECTE:

SUP. 600 m2
ESCENARI

12x8 m

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte
CASTELL D'ARO
ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

ESCENARI PETIT. OPCIÓ A
700 PERSONES

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

ARQUETA 2

BAR

PROPOSTA

OPCIONS ESCENARI

ARQUETA 3

ARQUETA 1
ESCENARI

6x4 m

A3 E: 1/500
0
5
10

AN09
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ESCENARI PETIT. OPCIÓ B
500 PERSONES

REDACTORS DEL PROJECTE:

A2

BAR

A3

ESCENARI

6x4 m

A1

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte
CASTELL D'ARO

OPCIÓ C.1
240 PERSONES
ESCENARI

6x4 m

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

OPCIÓ C.2

360 p (cadires)
190 P (grades)

A2
ESCENARI

A1

6x4 m

A3

550 PERSONES

PROPOSTA

OPCIONS ESCENARI

OPCIÓ C
FESTA DE PASQÜETES + ESCENARI PETIT

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

320 m2

FESTA DE
PASQÜETES

A3 E: 1/500
0
5
10
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PLA D’OBRES

Set. 3

MES 1

Set. 2
Set. 4
Set. 1
Set. 3

MES 2

Set. 2
Set. 4
Set. 3

MES 3

Set. 2
Set. 4

PLAÇA POETA SITJÀ CASTELL D'ARO

Set. 1
Set. 1
Set. 3

MES 4

Set. 2
Set. 4
Set. 1
Set. 3

MES 5

Set. 2
Set. 4
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ANNEX 10

Set. 1

S’adjunta Planning d’obra de la remodelació de la Plaça del Poeta Sitjà de Castell d’Aro:

Partides

Enderrocs

Moviment de terres

Fonamentació i murs

Paviments

Serralleria

Instal·lacions

Jardineria

Equipaments

Seguretat i salut

Control de qualitat

Gestió de residus

S’estima una durada de les obres en 5 mesos:

01

02

03

04

05

06

07

08

11

12

13
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ANNEX 11
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1

DESCRIPCIÓ

Oficial 1a

Oficial 1a paleta

Oficial 1a soldador

Oficial 1a col·locador

Oficial 1a fuster

Oficial 1a manyà

Oficial 1a electricista

Oficial 1a muntador

Oficial 1a d'obra pública

Oficial 1a jardiner

Oficial 2a jardiner

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

Ajudant col·locador

Ajudant fuster

Ajudant manyà

Ajudant electricista

Ajudant muntador

Ajudant jardiner

Manobre

Manobre especialista

peó jardiner

oficial 1a per a seguretat i salut

ajudant per a seguretat i salut

UA

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

CODI

A0121000

A0122000

A0125000

A0127000

A012A000

A012F000

A012H000

A012M000

A012N000

A012P000

A012P200

A012PP00

A0137000

A013A000

A013F000

A013H000

A013M000

A013P000

A0140000

A0150000

A016P000

A01H2000

A01H3000

MÀ D'OBRA

C11024A8

C110F900
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

C13350C0
C13361P0

19,88 €
19,79 €

C1502000

25,97 €

19,73 €

h

Motoanivelladora petita

picó vibrant amb placa de 30x30 cm

Camió per a transport de 7 t

Camió grua
Camió grua de 3 t
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m
, sense operari
Formigonera de 165 l
Formigonera de 250 l

h
h
h
h

h
h
h

C1503000
C1503300
C1504R00
C150MC30

C1705600
C1705700
C170E000

PREU
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13,82 €

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

35,11 €

37,98 €

40,09 €

42,25 €

38,38 €

28,65 €

34,69 €

29,10 €

12,94 €

4,80 €

63,83 €

59,51 €

39,73 €

53,77 €

46,62 €

45,00 €

44,99 €

75,92 €

81,69 €

67,35 €

81,50 €

56,26 €

96,54 €

13,66 €

Pàg.:

ÒRGAN

PROJECT

Escombradora autopropulsada

Camió cisterna de 10 m3

Camió cisterna de 8 m3

camió per a treballs generals neteja i transport d'eines
de 7 t de càrrega

Camió per a transport de 12 t

h

h

h

h

h

minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm
d'amplària i fins a 60 cm de fondària

h
h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori anivellador

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t

h

h

h

C1502F00

C1502E00

C1501800

22,21 €

C1501700

19,19 €

C1342260

18,48 €

23,61 €

19,73 €

C133A0J0

C1335010

19,69 €

C1331100

24,92 €

19,73 €

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

h

C13161D0

32,58 €

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

h
h

C1313330

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

C1316100

h

h

h

h

Retroexcavadora amb martell trencador

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb pinça per a enderroc de formigó

Compressor amb dos martells pneumàtics

DESCRIPCIÓ

26,60 €

C1312340

C1311440

C1311430

h

h

h

UA

Data: 09/05/22

22,21 €

22,96 €

22,96 €

22,57 €

22,62 €

22,21 €

C1105A00

22,21 €
22,58 €

C1101200

CODI

MAQUINÀRIA

22,21 €

PREU
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Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Martell trencador manual

Remolinador mecànic

Regle vibratori

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

sembradora de tracció manual

Motoserra

tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

C170H000

C1R1M3R0

C2001000

C2003000

C2005000

C200S000

CR11B700

CR711300

CRE23000

CRH13030

Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada,
amb cinta transportadora per a carregar material
triturat

DESCRIPCIÓ

UA

CODI

MAQUINÀRIA

18,94 €

2,80 €

3,70 €

40,88 €

6,09 €

3,88 €

4,41 €

3,00 €

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó
Pedra calcària per a maçoneria
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
200x200x20 cm i de 10 mm de gruix
Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

m3
t
kg
m3

u
m3

m3

B0432100
B0512401
B0532310
B064500C

B064V050
B069300B

B06NLA2B

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

Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm

t
m3
B037R000

Pedra de Tossa granítica de color ocre, per a reblert
de gabions, col·locada amb mitjans manuals i
mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

B0361000

Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm

t
m3

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

t

B0332Q10

B034V500

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

t

B0332P10

B033R500

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens, de ø
10 a 20mm

Grava de pedrera, per a drens

Sauló estabilitzat amb calç (sorra 100% reciclada),
tipus Hercal o equivalent, amb una granulometria entre
0 i 5mm, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM.

Sauló sense garbellar

t

t

m3

m3

Sorra, sense llims, garbellada 0,2-2 mm, cantell rodó,
neta, sense argila

B0331020

B0330020

B032V001

B0321000

B031V210

m3

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

t
t

B0315600
B0315601

Sorra de pedrera per a morters
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

t
t

Aigua

DESCRIPCIÓ

B0310020

14,75 €

m3

UA

Data: 09/05/22

B0312010

B0111000

CODI

MATERIALS

7,28 €

PREU
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250,00 €

59,49 €

0,21 €

91,82 €

24,34 €

12,92 €

14,72 €

25,00 €

11,39 €

16,13 €

15,96 €

16,00 €

15,27 €

20,63 €

13,99 €

13,83 €

62,16 €

38,45 €

15,33 €

14,96 €
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planxa de poliestirè expandit (eps), de 10 mm de gruix,
de 30 kpa de tensió a la compressió, de 0,2 m2.k/w de
resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte,
per a seguretat i salut

m2

Formació de respatller de banc, en zona de gabions,
amb fusta de pi cuperitzat de 15x4cm, col·locada amb
fixacions mecàniques sobre perfils metàl.lics d'acer
galvanitzat inclinats i formant L sota la base de la fusta
de banc. Aquests perfils, aniran fixats a estructura de
gabions, segons indicacions dels plànols de detall o
indicacions de la DF.

m2

B0K1V002

B1Z73100

Formació de banc, en zona de gabions, amb 3 llistons
de fusta de pi cuperitzat de 15x4cm, col·locada amb
fixacions mecàniques sobre rastrells o perfils metàl.lics
d'acer galvanitzat, segons indicacions dels plànols de
detall o indicacions de la DF.

m2

B0K1V001

dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

B0F1K2A1

u

Paviment de fusta amb junta oberta, realitzat amb
llistons de fusta de pi cuperitzat, de 10x10cm, amb
rastrells en la part inferior, amb fixacions mecàniques.

m2

B0D3V123

B1Z6AF0A

Paviment de fusta, realitzat amb llistons de fusta de pi
cuperitzat, de 3x15cm, amb rastrells de fusta de pi
cuperitzat de 8x8cm c/50cm, amb fixacions
mecàniques.

m2

B0D3V002

tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut

Clau acer galvanitzat

kg

B0A32000

m

Filferro acer galvanitzat

kg

B0A12000

B1Z6211A

Resina de poliuretà monocomponent

kg

B090UP05

filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut

Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

l

B08AD00F

llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

kg

B0715000

kg

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

B0710180

m3

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

t

B0710150

B1Z0A010

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

m3

B06NN14C

B1Z0D300

DESCRIPCIÓ

UA

CODI

MATERIALS

part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió, per a
seguretat i salut

u

Gabió de 2x0.5x1m o 2x1x0.5m, de malla
electrosoldada d'acer cortena, de 900N/m2 segons EN
10244-2 i UNE EN ISO 9227, de diàmetre de 3.9 mm, i
50 x 100 mm de pas de malla exterior, 100x100mm
interior

m
B35AV002

Sistema drenant de 52mm d'alçada, tipus Atlantis o
equivalent, compost d'una membrana de nòduls de
polipropilè reciclat al 100% perforat i embolcallat de
geotextil, que permeten el pas de l'aigua, resistència al
punxonament, compressió i a l'estrip.

m2
B7B1VAA0

12,50 €

SIGNATURES

0,68 €
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1,02 €

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 150
g/m2

m2
B7B11AA0

50,00 €

90,50 €

40,50 €

65,16 €

39,10 €

6,15 €

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

0,13 €

Increment per a mur acabat en inclinat. Inclou tall en
coronació de gabió, seguint la pendent.

u

0,08 €

2,76 €

0,46 €

PREU
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21,00 €

Pàg.:

ÒRGAN

PROJECT

0,70 €

243,22 €

B35AV005

Gabió de 2x0.5x0.5m, , sistema Corten-Box de Muroxs
o equivalent, de malla electrosoldada d'acer corten, de
900N/m2 segons EN 10244-2 i UNE EN ISO 9227, de
diàmetre de 3.9 mm, i 50x100 mm de pas de malla

m
B35AV001

55,14 €

1,65 €

Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió, per a seguretat i salut

u

t

tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, per a
seguretat i salut

DESCRIPCIÓ

m

UA

B2RA9TD0

B2RA9SB0

B2RA7LP1

B2RA73G1

B1ZFY605

B1ZFW605

B1ZF6300

CODI

MATERIALS

Data: 09/05/22

42,20 €

0,17 €

17,30 €

25,85 €

1,45 €

1,65 €

2,12 €

4,86 €

0,74 €

35,08 €

31,28 €

52,74 €

PREU
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Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

Paviment de formigó desactivat, colorejat en massa
amb 10kg/m3, per a paviment continu, de 15 cm, de
gruix, amb malla electroldada, amb àrid 100% de la
fracció groixuda recclada mixte i 50% de la fracció fina
reciclada de formigó, pera formigó HRA-25/B/12/IIa,
escampat des de camió, reglejat, acabat superficial
amb tractament desactivant.

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

Barana, d'acer corten, fabricada amb la mateixa malla
dels gabions de diàmetre 3.9mm, amb pas de malla de
5x10cm, amb rodó perimetral de móduls de diàmetre
10mm, creant una secció triangular, donant continuitat
als gabions.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

Senyalització d’usos i manteniment, segons
indicacions de plànols, en zones d'accés, jocs infantils,
d'alumini anoditzat, acabat amb pintura no reflectora,
fixat a pal de fusta. Inclou la instal.lació del pal, amb
forat i formigó

Senyalització amb cartells explicatius de les espècies
d’arbres i arbustives, d'alumini anoditzat, acabat amb
pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la
instal.lació del pal, amb forat i formigó.

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis

pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

m2

kg

m

u

u

m

m

u

u

u

u

B9PAU005

BB14VC02

BBM1V001

BBM1V002

BD7JC180

BD7JE180

BDK21495

BDK214J5

BDK214T5

BDKZ3150

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

m

B96AUG10

m3

Imprimació epoxi

kg

B8ZAN000

B9E13200

Dipòsit d'acumulació, tipus Atlantis o equivalent, de
polipropilè reciclat al 100%. Dimensions de cada
mòdul, 450x408x685mm. Inclou embolcallat de
geotextil, que permeten el pas de l'aigua, resistència al
punxonament, compressió i a l'estrip.

u

B7B1VAA1

B9G8VDAS

DESCRIPCIÓ

UA

CODI

MATERIALS

tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

m

m

BFB27400

BFB28400

te de llautó de 2´´
enllaç de llautó de 2´´

u
u

colze de llautó de 2´´
BFWBUZ21

u

BFWBUZ22

BFWBUZ20

enlllaç de llautó 1 1/2´´

u
BFWBUZ10

u

colze de llautó de 1 1/2´´

u
BFWBUZ03

BFWBUZ12

enllaç de llautó de 1´´

u

BFWBUZ02

te de llautó de 1 1/2´´

colze de llautó de 1´´
te de llautó de 1´´

u
BFWBUZ01

u

accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u
BFWB2905

BFWBUZ11

accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u
BFWB2805

16,03 €

38,91 €

32,21 €

8,83 €

21,38 €

18,91 €

4,71 €

8,01 €

6,82 €

8,94 €

6,01 €

4,29 €

SIGNATURES

18,40 €

accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

1,99 €
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164,76 €

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

BFWB2505

12,20 €

2,79 €

1,77 €

1,15 €

0,33 €

1,55 €

89,03 €

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

47,11 €

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

u

BFWB1905

BFWB2705

tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

m

BFB29400

PREU
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Pàg.:

ÒRGAN

PROJECT

12,61 €

3,37 €

2,38 €

98,35 €

254,00 €

89,99 €

0,22 €

tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

BFB25300

5,95 €
100,00 €

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

m

bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe b125 segons norma une-en 124

u

BDKZHJB0

BFB19400

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

DESCRIPCIÓ

u

UA

BDKZH9B0

CODI

MATERIALS

Data: 09/05/22

22,12 €

17,37 €

18,50 €
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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

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb porta i
finestreta

armari de polièster de 850x465x320 mm, amb placa de
muntatge aïllant, juntes d'estanqueïtat i tanca amb clau
reforçada, amb sòcol de formigó i tubulars per a
connexió a escomesa elèctrica.

tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió
de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v

tub corbable corrugat de pvc, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades

tub corbable corrugat de pvc, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, muntat com a canalització
soterrada

cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rv-k, pentapolar, de secció
5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, bipolar, de secció 2
x 35 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC

u

u

u

u

u

u

u

u

m

m

m

m

m

m

m

BFYB1905

BFYB2505

BFYB2705

BFYB2805

BFYB2905

BG14V102

BG1B0760

BG1B0860

BG22K810

BG22RJ10

BG22RJ1P

BG22TH10

BG319630

BG31H290

BG39E190

BJMZUZ40

drets d'escomesa per cabals iguals a 3m3/h fins a
menys de 3 m3/h

manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0
a 4 bars

u
u

manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar,
d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió
d'1/4''

u
BJM61140

BJM6UR10

regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie pga,
peb, pesb, bpe i bpes

u

BJM5UZ01

1.100,00 €

46,79 €

7,45 €

71,21 €

5,57 €

34,48 €

SIGNATURES

0,90 €

ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1''
de diàmetre nominal, de plàstic

u
BJM33BP0

89,99 €

900,00 €

700,00 €

690,00 €

690,00 €

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 101 de 400

3,87 €

Part proporcional d'accessoris per a columnes

u

Braç de fixació doble de llumenera a columna.

Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o
equivallent, de tipus cilíndrica (d114mm) de 6,00m
d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat
pintat. Per a 2 projectors a diferent alçada, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Inclou perns, plantilla i tot el necessari

u

u

Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o
equivalent de tipus cilíndrica (d114mm) de 6,00m
d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat
pintat. Per a 3 projectors a diferent alçada, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Inclou perns, plantilla i tot el necessari

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o
equicvalent, 21W (12L 3000K IRC80 500mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema
òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA
Type II. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux
en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou bra+ç de
fixació, accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i
connectada.

U

u

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o
equicvalent, 29W (12L 3000K IRC80 700mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema
òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA
Type III. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux
en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou bra+ç de
fixació, accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i
connectada.

u

BHWM1000

BHM2V700

BHM1V06M

BHM1V04M

BH93V002

BH93V001

4,27 €

1,24 €

2,60 €

PREU
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270,00 €

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

1,64 €

1,60 €

2,10 €

1,87 €

0,55 €

548,60 €

311,31 €

3.730,00 €

0,28 €

0,18 €

Materials per a instal.lació de presa deterra completa,
per a quadre de distribució, incloent obra civil.

Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

u

u

BGW1V001

BGW1B000

0,12 €

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

u

BGW14000

cable elèctric format per cable de mànega de protecció
1000v, connecta el programador amb les
electrovàlvules.

DESCRIPCIÓ

0,04 €

m

UA

BGK22460

CODI

MATERIALS

0,09 €

PREU

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 35 mm2

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

Pericó escamotejable, tipus Pilomat Energy London
6040 o erquivalent, ams caixa trifàsicade 400V amb
una presa CETAC de 32A i 2 Shuko amb PIAs de 16A,
completament instal.lada i connectada.

DESCRIPCIÓ

UA

CODI

MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

aspersor de turbina serie 5000 de raind bird, amb radi
de cobertura de 10,4 m, amb cos emergent de plàstic
d'alçària 30 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb
vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a
la canonada, i regulat, amb una pressió de treball de
2,5 bars.

tub de goter, amb goters per enterrar xfs, goters
inserits 50cm, protegits per tal d'evitar la intrusió
d'arrels, amb tecnologia copper shield

tub cec de 16 mm de diàmetre.

tub de goter, amb goters per enterrar xfs, goters
inserits 30cm, protegits per tal d'evitar la intrusió
d'arrels, amb tecnologia copper shield de rain bird amb
doble capa per a una major resistència, antidrenants
amb pressions de treball entre 0,58 i 4,14 bars i
autonetejables.

vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1'' de diàmetre

programador modular tipus hunter icc.800 esp-lxme o
equivalent, de 8 estacions bàsic, ampliable amb
mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors

electrovàlvula de rosca femella tipus pga de rain bird o
equivalent, d'1'' dn, amb alimentació del relè a 24 vca,
per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de
cabal, amb cos i tapa de pvc, tancament gradual,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè,
purgat intern

electrovàlvula de rosca femella tipus pga de rain bird o
equivalent, d'1 1/2'' dn, amb alimentació del relè a 24
vca, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de
cabal, amb cos i tapa de pvc, tancament gradual,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè,
purgat intern

electrovàlvula de rosca femella tipus pga de rain bird o
equivalent, de 2'' dn, amb alimentació del relè a 24
vca, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de
cabal, amb cos i tapa de pvc, tancament gradual,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè,
purgat intern

sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables

pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg,
de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per tancar

u

u

u

u

ml

u

u

u

u

u

u

u

BJS21610

BJS5C100

BJS5C10L

BJS5C1DF

BJS5R200

BJSAU070

BJSBU228

BJSBU238

BJSBU258

BJSC2AC0

BJSDC200

del

BJS1UZ10

import

drets de subministrament, fiança,
comptador, quota anual de conservació

boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i
ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt epdm

u

u

BJMZUZ42

ramal d'escomesa 60 mm

u

BJMZUZ41

BJS1U001

DESCRIPCIÓ

UA

CODI

MATERIALS

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior
18 grips per a rocòdrom, fixats mecànicament a la
tarima.
Gronxador niu, amb una alçada de 2 m i seients amb
cadenes, amb una longitud de 7 m. Inclou excavació
de daus, daus de formigó, elements de fixació,
muntatge, així com tots els elements necessaris per a
la seva correcta col.locació.

u

u
u

BQ3Z1300

BQA2V003

BQA2V009

BQA2V008

Mini-carrussel pneumàtic, amb una alçada de 0,60 m.
Inclou excavació de daus, daus de formigó, elements
de fixació, muntatge, així com tots els elements
necessaris per a la seva correcta col.locació.

Font CAUDAL URBIDERMIS SANTA&COLE o
equivalent, amb reixa. Cos de xapa d'acer inoxidable
AISI 316 i pintura en pols RAL 8004. Reixa
d'evacuació d'aigua anti esquitxades i safata interior
d'acer inoxidable AISI 316L electro-polit mate i sorrejat.
Sortidor de llautó acabat cromat mate i polsador model
Presto. Possibilitat d'incloure vàlvula anti gel. La font
s'encasta 10cm en el paviment i es fixe per mitjà d'una
placa base amb quatre perns corrugats. Amb la font
s'entrega la plca base. Disposa de regulador de
pressió i control temporitzat del flux per optimitzar al
màxim el consum d'aigua. L'element es lliura muntat i
inclou les instruccions d'ancoratge. No necessita
manteniment, excepte l'habitual per la neteja de
interior i el polsador. Inclou surtidor ipulsador de llautó
acabat en cromat mate. Inclou connexionat a xarxa
d'aigua i a tub de xarxa de sanejament. Inclou
ancoratge amb dau de formigó, arquetes, bases,
aixetes i tot el necessari per al conjunt.

u

BQ31V413

1.682,88 €

4.733,65 €

86,00 €

21,99 €

2.050,00 €

95,90 €

SIGNATURES

u

Paperera trabucable homologada, d'acer tipus
´´simple´´, de 70 l de capacitat, de planxa d'acer
pintada de 1mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5mm, de 958mm d'alçada i
545mm d'amplada, ancorada amb dau de formigó

u

78,36 €

15,67 €

74,99 €

15,20 €

26,71 €
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8,73 €

filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

u

BNER1651

5,06 €

PREU
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16,87 €

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

20,60 €

filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

u

BNER1451

BQ21BC60

vàlvula d'esfera tipus sanwich de 2´´

u

vàlvula d'esfera tipus sanwich de 1´´

vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides,
tipus sandwich, de 1''1/2 de diàmetre nominal, ràcor
pla i rosca mascle, de 10 bar de pn, de pvc

u

u

vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25
bar de pn i preu alt

connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2´´

DESCRIPCIÓ

u

u

UA

BN31UZDF

BN31UZ01

BN31U010

BN318720

BJSW1110

CODI

MATERIALS

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

76,71 €

47,34 €

30,04 €

381,60 €

5,36 €

0,45 €

0,40 €

0,42 €

27,62 €

25,83 €

101,17 €

563,00 €

695,44 €

PREU
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Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel

populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules ntj o contenidor

pennisetun setaceum rubrum en contenidor de 3 l

m3

m3

u

u

BR3P2110

BR3PE210

BR45B42C

BR4916A6

Caixa niu de fusta per a ocells, totalment instal.lada
amb tot el necessari.

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

Aparcament de bicicletes individual, de fosa de ferro
nodular, amb capacitat per a 2 bicicletes, per a
col·locar encastat

u

BQZ53122

m3

Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer
inoxidable, d'1 m d'alçada

u

BQAD1110

BR341150

Sortidor d'agua, per a joc d'aigua, amb cilindre de
pedestal i surtidor en la part superior. Inclou bomba
d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2 trajectòries
amb tancament, canal amb tancament de cunya, canal
amb comporta. Inclou fixacions a daus de formigó i tots
els elements que porten els jocs, per a un correcte
funcionament. Inclou connexionat a xarxa d'aigua.

u

BQA2V12

compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c,
subministrat a granel

Balancí d'aigua, amb pedestal per a bomba d'aigua,
bomba d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2
trajectòries amb tancament, canal amb tancament de
cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a daus de
formigó i tots els elements que porten els jocs, per a un
correcte funcionament. Inclou connexionat a xarxa
d'aigua.

u

BQA2V014

u

Troncs, de fusta de robinia, amb una alçada de 30-40
cm i un diàmetre de 18/21 cm. Inclou excavació de
daus, daus de formigó, elements de fixació, muntatge,
així com tots els elements necessaris per a la seva
correcta col.locació.

u

BQA2V013

m3

Sortidor vertical, per a joc d'aigua, amb cilindre de
pedestal i surtidor en la part superior. Inclou bomba
d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2 trajectòries
amb tancament, canal amb tancament de cunya, canal
amb comporta. Inclou fixacions a daus de formigó i tots
els elements que porten els jocs, per a un correcte
funcionament. Inclou connexionat a xarxa d'aigua.

u

BQA2V011

BR341110

Esquelet de troncs, amb una alçada de 1,70 m,
realitzat amb troncs de fusta de robinia, amb troncs
verticals i horitzontals , xarxes i cordes. Inclou
excavació de daus, daus de formigó, elements de
fixació, muntatge, així com tots els elements
necessaris per a la seva correcta col.locació.

u

BQA2V010

BQZ5V282

DESCRIPCIÓ

UA

CODI

MATERIALS

bulbine frutescens en contenidor de 3 l

u
u

BR4DR213
BR4DR219

argyrantheum frutescens en contenidor de 5 l
salvia microphylla 'pink blush', en contenidor de 3 l
festuca glauca en contenidor de 3 l

u
u
u
u
u

BR4GN231
BR4H9S34
BR4JHPA7
BR4JP631

2,98 €

176,74 €

u

anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del
rang de textures pel mètode granulomètric per
sedimentació discontínua, anàlisi del ph (en h2o 1:2,5),
anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica
(prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic
equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (p, k, mg,
ca, n orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15,
16 (b), 8, segons moa iii)

111,19 €

0,86 €

SIGNATURES

accessoris i petit material per a reg

0,86 €

0,35 €

5,78 €

E2022009510
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u

petit material per a instal·lacions i treballs en zones
verdes

abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

estaca de fusta de castanyer, de secció circular, de 8
cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

5,55 €

3,55 €

4,27 €

3,69 €

2,71 €

3,41 €

4,25 €

5,97 €

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

BVR3S404

BRZZU015

31,75 €

u

u

u

3,46 €

3,10 €

4,34 €

3,80 €

3,55 €

3,55 €

3,18 €

PREU
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15,55 €

Pàg.:

ÒRGAN

PROJECT

31,35 €

BRZ22510
BRZZU010

48,11 €

BRZ2182G

35,06 €

Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 100x100mm,
amb tractament de sals de coure en autoclau per un
grau de protecció profunda, fixat a dau de formigó
armat HM-20mm, amb excavació de rasa amb mitjans
mecànics inclosa

BRB5VV01

m

Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 30x140mm,
amb tractament de sals de coure en autoclau per un
grau de protecció profunda, fixat a dau de formigó
armat HM-20mm, amb excavació de rasa amb mitjans
mecànics inclosa

m

BRB5VV02

barreja de llavors per a gespa tipus standard c3,
segons ntj 07n

kg

BR4U1G00

subministrament de westringia mundi en contenidor de
3l

bougainvillea glabra, bougainvillea spectabilis i
bougainvillea sp. (taronja i blanca) en contenidor de 5 l
teucrium fruticans en contenidor de 5 l

u

BR4FA633
BR4GC231

subministrament de lomandra longuifolia tanika en
contenidor de 3 l

artemisia arborescens en contenidor de 3 l
euryops pectinatus en contenidor de 5 l

u

BR4D4L33

u

u

BR4D5L31

ceanothus griseus 'yankee point' en contenidor de 3 l
pennisetum villosum en contenidor de 3 l

u

BR4B4631
BR4CJ212

verbena bonariensis en contenidor de 3 l

DESCRIPCIÓ

u

UA

Data: 09/05/22

BR496261

CODI

MATERIALS

22,20 €

173,78 €

3.375,80 €

6.000,80 €

21.114,29 €

52,00 €

3.466,55 €

10.069,24 €

PREU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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CODI

MATERIALS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Aigua
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons
Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

m3
t
t
t

Materials:
B0111000
B0312010
B0332Q10
B0512401

Formigonera de 250 l

h

Maquinària:
C1705700

Manobre especialista

h

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

Mà d'obra:
A0150000

m3

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

t

B0512401

D060M0B2

Sorra de pedrera per a morters

t

Materials:
B0310020

Formigonera de 165 l

h

Maquinària:
C1705600

Manobre especialista

h

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

m3

Mà d'obra:
A0150000

DESCRIPCIÓ

UA

CODI

x

x

Subtotal...

x

x

x

x

67,53811
67,53811

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,17271

48,97840

SIGNATURES

48,97840

1,11600

17,27100

Import

E2022009510
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1,00%

13,77300

25,00150

9,96450

0,23940

1,11600

1,11600

17,27100

17,27100

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Subtotal...

91,82000 =

16,13000 =

15,33000 =

1,33000 =

Subtotal...

2,48000 =

Subtotal...

19,19000 =

ÒRGAN

PROJECT

DESPESES AUXILIARS

0,150

1,550

0,650

0,180

0,450 /R x

0,900 /R x

Preu €

67,54 €

Rend.: 1,000

Unitats

62,60170

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,20150

41,10320

1,14750

20,14950

Import

62,60170

Parcial

41,10320

18,36400

22,73920

1,14750

1,14750

20,14950

20,14950

Parcial

PREU

16

62,60 €

Pàg.:

COST DIRECTE

1,00%

91,82000 =

14,96000 =

Subtotal...

1,53000 =

Subtotal...

19,19000 =

DESPESES AUXILIARS

0,200

1,520

0,750 /R x

1,050 /R x

Preu €

Rend.: 1,000

Unitats

Data: 09/05/22

D0391311

ELEMENTS COMPOSTOS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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Rend.: 1,000

Parcial

17

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

t

B0332P10

B0512401

Aigua

Sorra de pedrera per a morters

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

m3

t

t

Materials:
B0111000

B0310020

B0512401

Formigonera de 165 l

h

Maquinària:
C1705600

Manobre especialista

h

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Mà d'obra:
A0150000

m3

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

t

B0312010

D0701641

Aigua

m3

Materials:
B0111000

Formigonera de 165 l

h

Maquinària:
C1705600

Manobre especialista

h

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

D060M0C1

Mà d'obra:
A0150000

DESCRIPCIÓ

UA

CODI

ELEMENTS COMPOSTOS

x

x

x

x

Subtotal...

21,10900

68,05870

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,19190

47,60580

68,05870

1,00%

COST DIRECTE

DESPESES AUXILIARS

22,95500
47,60580

1,07100

19,19000

x

x

x

x

Subtotal...

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE

1,00%

0,21000 =

91,82000 =

14,96000 =

1,33000 =

Subtotal...

1,53000 =

Subtotal...

19,19000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

400,000

0,200

1,530

0,200

0,725 /R x

1,050 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

125,51880

84,00000

18,36400

22,88880

0,26600

1,10925

1,10925

20,14950

20,14950

Parcial

PREU

146,97905

146,97905

0,20150

125,51880

1,10925

20,14950

Import

146,98 €

SIGNATURES

Subtotal...

24,38480

0,26600

1,07100

1,07100

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

Sorra de pedrera per a morters

Aigua

Formigonera de 165 l

Manobre especialista

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

DESCRIPCIÓ

18

E2022009510
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91,82000 =

14,96000 =

1,33000 =

Subtotal...

1,53000 =

19,19000
19,19000

kg

t

t

m3

h

h

m3

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

x

x

x

19,19000 =
Subtotal...

Import

B0532310

B0512401

B0310020

Materials:
B0111000

Maquinària:
C1705600

Mà d'obra:
A0150000

D070A4D1

CODI

ELEMENTS COMPOSTOS

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

0,250

1,630

0,200

0,700 /R x

1,000 /R x

Preu €

68,06 €

Rend.: 1,000

Unitats

69,32549

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,21109

47,08740

0,91800

21,10900

69,32549

Parcial

47,08740

13,77300

22,34400

10,73100

0,23940

0,91800

0,91800

21,10900

Import

COST DIRECTE

1,00%

91,82000 =

15,96000 =

15,33000 =

1,33000 =

Subtotal...

1,53000 =

Subtotal...

19,19000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,150

1,400

0,700

0,180

0,600 /R x

1,100 /R x

Unitats

69,33 €

PREU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22
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Rend.: 1,000

Parcial

19

P- 2

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t,
amb pinça per a enderroc de formigó
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

h

h

h

C11024A8

C1311430

C200S000

Camió grua

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
Motoserra

h

h

h

t

t

Maquinària:
C1503000

CR11B700

CRE23000

Materials:
B2RA9SB0

B2RA9TD0
0,430

0,150

x

x

65,16000 =

39,10000 =

Subtotal...

28,01880

5,86500

88,25500

88,25500

22,09240

Import

P- 5

Maquinària:
C1311430

Mà d'obra:
A0140000

E2255J90

C1335010

h

h

h

h

Maquinària:
C1316100

m3

m3

m3

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

Manobre

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra calcària, de ø 10 a 20mm, en tongades de 50
cm com a màxim

Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

Manobre

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.
El talús màxim d'excavació serà de 45º i indicacions de
la DF.

DESCRIPCIÓ

2,88496

Subtotal...

39,73000 =

45,00000 =

Subtotal...

18,48000 =

Preu €

0,010 /R x

0,015 /R x

Unitats

67,35000 =

Subtotal...

18,48000 =

Preu €

0,67350

0,27720

0,27720
0,27720

Import

41,26 €

3,59884

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,00277
3,46042
0,13842

3,27285

0,18480

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

3,27285

1,78785

1,48500

0,18480

0,18480

3,60 €

1,50%

DESPESES AUXILIARS

0,045 /R x

0,033 /R x

0,010 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

3,00036

2,88496

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

2,88496

Import

2,88496
0,11540

Subtotal...

75,92000 =

Preu €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

0,038 /R x

Unitats

3,00 €

150,34509

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,33139
144,56259
5,78250

Parcial

PREU
33,88380
1,50%

33,88380

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

SIGNATURES

1,23200

42,92400

44,09900

22,09240

10,38840

11,70400

Parcial

h

h

Mà d'obra:
A0140000

E225177F

Maquinària:
C1312340

E2213422

UA

20
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2,80000 =

40,88000 =

40,09000 =

Subtotal...

23,61000 =

26,60000 =

Preu €

P- 4

P- 3

CODI

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

0,440 /R x

1,050 /R x

1,100 /R x

0,440 /R x

0,440 /R x

Unitats

150,35 €

11,81833

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

11,36378
0,45455

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

7,34560

3,95880

Import

0,05938

7,34560

0,24360

2,69400

3,86160

0,54640

3,95880

3,07040

0,88840

1,50%

Subtotal...

6,09000 =

67,35000 =

96,54000 =

13,66000 =

Subtotal...

19,19000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,040 /R x

0,040 /R x

0,040 /R x

0,040 /R x

0,160 /R x

0,040 /R x

Unitats

11,82 €

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Ajudant jardiner

h

A013P000

Oficial 1a jardiner

h

Mà d'obra:
A012P000

tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Compressor amb dos martells pneumàtics

h

Maquinària:
C1101200

u

Manobre especialista

h

A0150000

E21R11A5

Oficial 1a

h

Mà d'obra:
A0121000

Enderroc d'edificació aïllada, amb estructura de
formigó armat, obra de fàbrica o acer, incloent
enderroc de fonaments, solera, mitgeres, separació,
sense comptar transport ni gestió de residus ni residus
perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou
desconnexionat de totes les instal.lacions i serveis,
enterrats o aeris. Inclou la retirada de tots els elements
enterrats.

NÚM

m3

E211V595

P- 1

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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2,420
x

Subtotal...

0,67350

21

P- 7

P- 6

Oficial 1a fuster

Ajudant fuster

Clau acer galvanitzat

Paviment de fusta, realitzat amb llistons de fusta de pi
cuperitzat, de 3x15cm, amb rastrells de fusta de pi
cuperitzat de 8x8cm c/50cm, amb fixacions
mecàniques.

h

h

kg

m2

A013A000

Materials:
B0A32000

B0D3V002

Paviment de fusta, realitzat amb llistons de fusta de pi
cuperitzat, de 3x15cm, amb rastrells de fusta de pi
cuperitzat de 8x8cm c/50cm, amb fixacions
mecàniques.

Mà d'obra:
A012A000

m2

t

Materials:
B0361000

E5Z3V114

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

h

C13350C0

Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

h

Manobre

Capa d'àrid tipus ull de perdiu, amb estesa i piconatge
del material.

Maquinària:
C1311440

m3

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens, de ø
10 a 20mm

h

t

Mà d'obra:
A0140000

E225VH70

Materials:
B0331020

0,862 /R x

0,70167

27,36000

56,12839
2,24514

27,36000

27,14250

28,06672

2,50%

Subtotal...

25,85000 =

0,21750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

1,45000 =

DESPESES AUXILIARS

1,050

x

8,56828
28,06672

m2
m2

B7B1VAA0

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 150
g/m2
Sistema drenant de 52mm d'alçada, tipus Atlantis o
equivalent, compost d'una membrana de nòduls de
polipropilè reciclat al 100% perforat i embolcallat de
geotextil, que permeten el pas de l'aigua, resistència al
punxonament, compressió i a l'estrip.

Ajudant col·locador

h
A0137000

Materials:
B7B11AA0

Oficial 1a col·locador

h

Mà d'obra:
A0127000

Sistema drenant de 52mm d'alçada, tipus Atlantis o
equivalent, compost d'una membrana de nòduls de
polipropilè reciclat al 100% perforat i embolcallat de
geotextil PP 150 g/m2, que permeten el pas de l'aigua,
resistència al punxonament, compressió i a l'estrip.

Paviment de fusta amb junta oberta, realitzat amb
llistons de fusta de pi cuperitzat, de 10x10cm, amb
rastrells en la part inferior, amb fixacions mecàniques.

x

Subtotal...

17,30000 =

1,45000 =

x

x

Subtotal...

12,50000 =

0,68000 =

Subtotal...

19,73000 =

22,21000 =

Preu €

2,22100

0,06291
19,50291
0,78012
20,28303

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,24600

4,19400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

15,24600

13,75000

1,49600

4,19400

1,97300

Import

1,50%

DESPESES AUXILIARS

1,100

2,200

0,100 /R x

0,100 /R x

Unitats

20,28 €

49,03692

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,70167
47,15089
1,88604

18,38250

28,06672

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

18,38250

18,16500

0,21750

28,06672

8,56828

19,49844

Parcial

49,04 €

2,50%

DESPESES AUXILIARS

1,050

x

Subtotal...

19,88000 =

22,62000 =

Preu €

PREU
58,37352

SIGNATURES

Subtotal...

19,49844

m2

B0D3V123

0,150

0,431 /R x

0,862 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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0,150

22,62000 =

kg

Materials:
B0A32000

E7B1VAA0

Ajudant fuster

h

A013A000

Clau acer galvanitzat

Oficial 1a fuster

Paviment de fusta amb junta oberta, realitzat amb
llistons de fusta de pi cuperitzat, de 10x10cm, amb
rastrells en la part inferior, amb fixacions mecàniques.

h

m2

m2

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:
A012A000

E5Z3V123

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

19,88000 =

Import

P- 9

P- 8

CODI

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

0,431 /R x

Parcial

58,37 €

Rend.: 1,000

Preu €

35,92816

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,00277

32,67840

1,68034

34,54631
1,38185

32,67840

32,67840

1,68034

1,19020

0,49014

0,18480

1,50%

Subtotal...

14,72000 =

Subtotal...

59,51000 =

81,69000 =

0,18480
0,18480

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

18,48000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

2,220

0,020 /R x

0,006 /R x

0,010 /R x

Import

35,93 €
Parcial

Rend.: 1,000
Preu €

41,26185

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,00416
39,67486
1,58699

38,72000

1,50%

38,72000

38,72000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

16,00000 =

0,67350

PREU

NÚM

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Rend.: 1,000

Parcial

23

P- 11

u

B7B1VAA1

Ajudant fuster

h

m2

A013A000

Materials:
B0K1V001

Formació de banc, en zona de gabions, amb 3 llistons
de fusta de pi cuperitzat de 15x4cm, col·locada amb
fixacions mecàniques sobre rastrells o perfils metàl.lics
d'acer galvanitzat, segons indicacions dels plànols de
detall o indicacions de la DF.

Oficial 1a fuster

h

Formació de banc, en zona de gabions, amb 3 llistons
de fusta de pi cuperitzat de 15x4cm, col·locada amb
fixacions mecàniques sobre rastrells o perfils metàl.lics
d'acer galvanitzat, segons indicacions dels plànols de
detall o indicacions de la DF.

Mà d'obra:
A012A000

m2

m2

Materials:
B7B11AA0

E9QCV001

Ajudant col·locador

h

A0137000

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 150
g/m2
Dipòsit d'acumulació, tipus Atlantis o equivalent, de
polipropilè reciclat al 100%. Dimensions de cada
mòdul, 450x408x685mm. Inclou embolcallat de
geotextil, que permeten el pas de l'aigua, resistència al
punxonament, compressió i a l'estrip.

Oficial 1a col·locador

h

Mà d'obra:
A0127000

Dipòsit d'acumulació, tipus Atlantis o equivalent, de
polipropilè reciclat al 100%. Dimensions de cada
mòdul, 450x408x685mm. Inclou embolcallat de
geotextil PP 150 g/m2, que permeten el pas de l'aigua,
resistència al punxonament, compressió i a l'estrip.

0,68000 =

2,21000

0,63750
87,44750
3,49790
90,94540

1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

44,31000

Ajudant manyà

h

m

A013F000

Materials:
BB14VC02

Barana, d'acer corten, fabricada amb la mateixa malla
dels gabions de diàmetre 3.9mm, amb pas de malla de
5x10cm, amb rodó perimetral de móduls de diàmetre
10mm, creant una secció triangular, donant continuitat
als gabions.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

Oficial 1a manyà

Barana, d'acer corten, fabricada amb la mateixa malla
dels gabions de diàmetre 3.9mm, amb pas de malla de
5x10cm, amb rodó perimetral de móduls de diàmetre
10mm, creant una secció triangular, donant continuitat
als gabions.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.

h

m

Formació de respatller de banc, en zona de gabions,
amb fusta de pi cuperitzat de 15x4cm, col·locada amb
fixacions mecàniques sobre perfils metàl.lics d'acer
galvanitzat inclinats i formant L sota la base de la fusta
de banc. Aquests perfils, aniran fixats a estructura de
gabions, segons indicacions dels plànols de detall o
indicacions de la DF.

Ajudant fuster

Oficial 1a fuster

Mà d'obra:
A012F000

m2

h

h

Formació de respatller de banc, en zona de gabions,
amb fusta de pi cuperitzat de 15x4cm, col·locada amb
fixacions mecàniques sobre perfils metàl.lics d'acer
galvanitzat inclinats i formant L sota la base de la fusta
de banc. Aquests perfils, aniran fixats a estructura de
gabions, segons indicacions dels plànols de detall o
indicacions de la DF.

DESCRIPCIÓ

x

Subtotal...

55,14000 =

Subtotal...

19,88000 =

22,62000 =

Preu €

0,21180

102,62075

COST EXECUCIÓ MATERIAL

89,99000

98,67380
3,94695

89,99000

89,99000

8,47200

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

89,99000 =

8,47200

3,95800

4,51400

2,50%

x

Subtotal...

19,79000 =

22,57000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,200 /R x

0,200 /R x

Unitats

102,62 €

105,07588

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,63750
101,03450
4,04138

57,89700

42,50000

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

57,89700

57,89700

42,50000

19,88000

22,62000

Parcial

PREU
105,08 €

1,50%

DESPESES AUXILIARS

1,050

1,000 /R x

1,000 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

SIGNATURES

44,31000

44,31000

42,50000

Import

EB14VC02

Materials:
B0K1V002

A013A000

Mà d'obra:
A012A000

m2

UA
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Subtotal...

42,20000 =

42,50000

19,88000

22,62000

CODI
E9QCV002

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

Subtotal...

19,88000 =

22,62000 =

P- 13

P- 12

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

DESPESES AUXILIARS

1,050

1,000 /R x

1,000 /R x

Parcial

90,95 €

Rend.: 1,000

Preu €

48,10152

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,37746

20,71000

46,25146
1,85006

20,71000

18,50000

25,16400

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

18,50000 =

25,16400

11,83800

13,32600

1,50%

x

x

Subtotal...

19,73000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

3,250

0,600 /R x

0,600 /R x

Unitats

48,10 €

NÚM

u

E7B1VAA1

P- 10

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Rend.: 1,000

Parcial

25

P- 15

Ajudant electricista

h

m

Materials:
BG22RJ1P

tub corbable corrugat de pvc, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, muntat com a canalització
soterrada

Oficial 1a electricista

h

A013H000

tub corbable corrugat de pvc, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, muntat com a canalització
soterrada

Mà d'obra:
A012H000

m

m

Materials:
BG22RJ10

EG22RJ1P

Ajudant electricista

h

A013H000

tub corbable corrugat de pvc, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades

Oficial 1a electricista

h

Mà d'obra:
A012H000

tub corbable corrugat de pvc, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a
compressió de 250 n, muntat com a canalització
soterrada

3,26875
0,13075
3,39950

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,10000

1,15148

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

2,10000

2,10000

1,15148

0,01727

Subtotal...

2,10000 =

Subtotal...

0,75768
0,39380

Import

1,50%

x

19,69000 =

22,96000 =

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,020 /R x

0,033 /R x

Parcial

3,40 €

Rend.: 1,000

Preu €

3,19920

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,01727

1,90740

3,07615
0,12305

1,90740

1,90740

1,15148

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

1,87000 =

1,15148

0,39380

0,75768

1,50%

x

Subtotal...

19,69000 =

22,96000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,020

0,020 /R x

0,033 /R x

Unitats

3,20 €

P- 17

P- 16

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o
equicvalent, 21W (12L 3000K IRC80 500mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema
òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA
Type II. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux
en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou bra+ç de
fixació, accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i
connectada.

1,000

x

19,69000 =

690,00000 =

5,90700

690,00000

12,79500

12,79500

Import

SIGNATURES

Subtotal...

6,88800

E2022009510
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0,300 /R x

22,96000 =

Preu €

824,50 €

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

U

Ajudant electricista

h
A013H000

0,300 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

Parcial

779,99000

12,79500

824,49640

779,99000

89,99000

690,00000

Import

792,78500
31,71140

Subtotal...

89,99000 =

690,00000 =

12,79500

5,90700

6,88800

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

x

x

Subtotal...

19,69000 =

22,96000 =

Preu €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

1,000

0,300 /R x

0,300 /R x

PREU

26

824,50 €

Pàg.:

ÒRGAN

PROJECT

Materials:
BH93V002

Oficial 1a electricista

h

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o
equicvalent, 21W (12L 3000K IRC80 500mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema
òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA
Type II. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux
en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou bra+ç de
fixació, accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i
connectada.
Mà d'obra:
A012H000

EHP3V002

u

u

Materials:
BH93V001

BHM2V700

Ajudant electricista

h

A013H000

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o
equicvalent, 29W (12L 3000K IRC80 700mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema
òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA
Type III. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux
en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou bra+ç de
fixació, accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i
connectada.
Braç de fixació doble de llumenera a columna.

Oficial 1a electricista

Rend.: 1,000

Unitats

Data: 09/05/22

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o
equicvalent, 29W (12L 3000K IRC80 700mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema
òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA
Type III. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux
en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou bra+ç de
fixació, accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i
connectada.

DESCRIPCIÓ

h

u

u

UA

Mà d'obra:
A012H000

EHP3V001

CODI

NÚM

m

EG22RJ1K

P- 14

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

1,000
x

89,99000 =

89,99000

27

P- 19

Aigua

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

m3

m3

Materials:
B0111000

BR341150

Oficial 2a jardiner

Ajudant jardiner

sembradora de tracció manual

tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

h

h

h

h

t

A012P200

A013P000

Maquinària:
CR711300

CRH13030

Materials:
B0315600

1,33000 =

0,00665

0,020 /R x

0,010
x

0,002 /R x

0,018 /R x

23,61000 =

38,45000 =

Subtotal...

18,94000 =

3,70000 =

Subtotal...

0,53200

0,38450

0,10448

0,03788

0,06660

1,00682

0,42498

0,04984

0,10448

1,00682

P- 22

Manobre
Manobre especialista

h

Oficial 1a soldador
h

h
A0150000

A0125000
A0140000

Oficial 1a

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

h

m

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Manobre especialista

Mà d'obra:
A0121000

F21B3001

h

h

Subtotal...

0,060 /R x

0,210 /R x

0,300 /R x

0,052 /R x

Unitats

19,19000 =

18,48000 =

22,58000 =

22,21000 =

Preu €

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

7,28000 =

Subtotal...

19,19000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,170 /R x

0,170 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

1,15140

3,88080

6,77400

1,15492

Parcial

1,23760

1,23760

3,26230

3,26230

Import

16,01 €

4,73079

4,54883
0,18195

0,04893

1,23760

3,26230

Import

4,73 €

4,98426

4,79256

Import

4,79256
0,19170

Parcial

4,79256

1,97956

2,81300

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

44,99000 =

56,26000 =

Preu €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

0,044 /R x

0,050 /R x

Unitats

4,98 €

1,72677

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,01510

0,53395

PREU

1,66035
0,06641

0,53395

0,14945

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

4,27000 =

1,50%

x

DESPESES AUXILIARS

0,035

SIGNATURES

0,018 /R x

26,60000 =

Maquinària:
C170H000

Mà d'obra:
A0150000

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

h

C1313330

F219FBC0

Retroexcavadora amb martell trencador

Demolició de vorada i rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor

h

m

m

Maquinària:
C1105A00

F2192C06

barreja de llavors per a gespa tipus standard c3,
segons ntj 07n

DESCRIPCIÓ
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24,92000 =

Import

P- 21

P- 20

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

0,002 /R x

Parcial

1,73 €

Rend.: 1,000

Preu €

4,10818

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,05636

0,13655

3,95017
0,15801

0,13655

0,12990

3,75726

Import

1,50%

Subtotal...

48,11000 =

3,75726

3,06930

0,44856

0,23940

Parcial

4,11 €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

x

Subtotal...

23,61000 =

24,92000 =

26,60000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,0027

0,005

0,130 /R x

0,018 /R x

0,009 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

kg

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

Oficial 1a jardiner

h

Mà d'obra:
A012P000

sembra de barreja de llavors (dosi 35g/m2) de 50%
(bellis perennis, trifolium repens) + 50% (festuca
arundinacea patrón, festuca arundinacea golden gate,
festuca arundinacea terrano), amb sembradora de
tracció manual, superfície de 500 a 2000 m2, incloent
el corronat posterior i la primera sega. regs i
manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra.

Ajudant jardiner

h

m2

Oficial 2a jardiner

h

A013P000

ER71291G

Oficial 1a jardiner

h

A012P200

plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor
d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost. regs i
manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra.

Mà d'obra:
A012P000

u

ER66222B

824,49640

COST EXECUCIÓ MATERIAL

779,99000

792,78500
31,71140

779,99000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

CODI
BR4U1G00

P- 18

Braç de fixació doble de llumenera a columna.

NÚM

u

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI
BHM2V700

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

0,030 /R x

Subtotal...

12,96112

29

Manobre

h

h

Maquinària:
C1105A00

Retroexcavadora amb martell trencador

Oficial 1a electricista

h

Desmuntatge de llumenera i columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Demolició d'embornal, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

44,99000 =

6,52355

44,99000 =

4,36403

0,450 /R x

0,150 /R x

0,200 /R x

Unitats

56,26000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,96000 =

Preu €

Rend.: 1,000

25,31700

7,36400

2,77200

4,59200

Parcial

7,36400

Import

59,80 €

4,53859

4,36403

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,36403

4,36403
0,17456

Subtotal...

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

0,097 /R x

Parcial

4,54 €

Preu €

Rend.: 1,000
Unitats

6,78449

6,52355

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,52355

6,52355
0,26094

Subtotal...

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

0,145 /R x

Parcial

6,78 €

Rend.: 1,000

Preu €

16,00803

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,19442
15,39234
0,61569

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

2,23680

P- 28

P- 27

P- 26

h

C1503000

h

Maquinària:
C1101200

Mà d'obra:

F21QA701

h

Mà d'obra:
A0150000

F21Q2501

h

h

Maquinària:
C1101200

Mà d'obra:
A0150000

F21Q1121

u

u

u

Retirada de joc per a infants tipus tobogan o
gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Compressor amb dos martells pneumàtics

Manobre especialista

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Camió grua

Compressor amb dos martells pneumàtics

Manobre especialista

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m
de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

37,98000 =
Subtotal...

18,99000

Subtotal...

13,66000 =

Subtotal...

19,19000 =

Preu €

Unitats

Preu €

Import

19,28 €

4,10402

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,04318
3,94618
0,15785

1,02450

2,87850

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

1,02450

1,02450

2,87850

2,87850

Parcial

1,50%

DESPESES AUXILIARS

0,075 /R x

0,150 /R x

Unitats

4,10 €

9,64139

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,05757
9,27057
0,37082

5,37500

3,83800

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

5,37500

4,00900

1,36600

3,83800

3,83800

1,50%

Subtotal...

40,09000 =

13,66000 =

Subtotal...

19,19000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,100 /R x

0,100 /R x

0,200 /R x

Unitats

9,64 €

59,79500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,11046
57,49519
2,29981

50,02073

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

50,02073

PREU

1,50%

DESPESES AUXILIARS

0,500 /R x

5,71373

SIGNATURES

A0140000

u

u

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Demolició de pericons, desconnexió de xarxa i tot el
que conforma l'element, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

1,82700
2,23680

Camió grua de 3 t

h

C1503300

44,99000 =

30
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Mà d'obra:
A012H000

h

h

u

6,09000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

0,300 /R x

0,40980

0,127 /R x

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

F21HV653

Maquinària:
C1313330

F21DVG02

Maquinària:
C1313330

F21DV002

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

h

C200S000

13,66000 =

DESCRIPCIÓ
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

UA
h

CODI
C1313330

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

P- 25

P- 24

P- 23

Compressor amb dos martells pneumàtics

h

Maquinària:
C1101200

12,96112

PREU

NÚM

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

0,400 /R x

19,19000 =

7,67600

31

P- 30

P- 29

h

C1503000

h

h

Mà d'obra:
A0150000

Maquinària:
C1101200

u

Camió grua

h

C1503000

F21QV002

Compressor amb dos martells pneumàtics

h

Maquinària:
C1101200

0,700 /R x

22,96000 =

16,07200

19,19000 =

13,66000 =

1,70750

0,04318
4,62918
0,18517
4,81434

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,70750

1,50%

1,70750

2,87850

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

2,87850

h

CRE23000

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m
, sense operari
Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
Motoserra

Camió grua

Subtotal...

40,09000 =

Subtotal...

19,19000 =

Preu €

x

x

Subtotal...

65,16000 =

39,10000 =

Subtotal...

2,80000 =

40,88000 =

13,82000 =

40,09000 =

Subtotal...

23,61000 =

26,60000 =

Preu €

0,50695
129,13865
5,16555

24,76120

70,07410

33,79640

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

24,76120

20,85120

3,91000

70,07410

2,46400

30,66000

6,08080

30,86930

33,79640

10,38840

23,40800

134,30 €

73,39694

1,50%

DESPESES AUXILIARS

0,320

0,100

0,880 /R x

0,750 /R x

0,440 /R x

0,770 /R x

0,440 /R x

0,880 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,80598
70,57398
2,82296

16,03600

53,73200

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

16,03600

16,03600

53,73200

53,73200

Parcial

PREU
73,40 €

1,50%

DESPESES AUXILIARS

0,400 /R x

2,800 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

SIGNATURES

2,87850

h
CR11B700

t

h

C150MC30

Materials:
B2RA9SB0

h

Maquinària:
C1503000

Ajudant jardiner

h

A013P000

Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat,
aprovat per la DF

Oficial 1a jardiner

u

Camió grua

Manobre especialista

h

h

h

Retirada de caseta de fusta, per a posterior
aprofitament. Inclou desmuntatges necessaris, càrrega
a camió i transport fins a lloc d'aplec.

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:
A012P000

F21R1265

Maquinària:
C1503000

Mà d'obra:
A0150000

u

UA
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Subtotal...

Import

P- 32

CODI
F21QV701

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

0,125 /R x

0,150 /R x

Parcial

4,81 €

Rend.: 1,000

Preu €

84,45535

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,64407
81,20707
3,24828

37,62500

42,93800

1,50%

37,62500

28,06300

9,56200

42,93800

26,86600

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

40,09000 =

13,66000 =

Subtotal...

19,19000 =

DESPESES AUXILIARS

0,700 /R x

0,700 /R x

1,400 /R x

Parcial

84,46 €

Rend.: 1,000

Preu €

19,28279

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

18,54114
0,74165

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

10,75000

7,67600

0,11514

10,75000

8,01800

2,73200

7,67600

1,50%

Subtotal...

40,09000 =

13,66000 =

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

0,200 /R x

0,200 /R x

P- 31

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Compressor amb dos martells pneumàtics

Manobre especialista

Retirada de rètols, pals i les seves fixacions, incloent
daus de formigó, amb càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou
el seu resguard en cas de posterior aprofitament.

Manobre especialista

h

Oficial 1a muntador

h

Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra:
A012M000

u

Camió grua

Compressor amb dos martells pneumàtics

A0150000

F21QBB01

h

Maquinària:
C1101200

Manobre especialista

PREU

NÚM

h

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI
A0150000

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

33

P- 35

P- 34

h

m3

6,69091

6,43357

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,43357

6,43357

6,43357
0,25734

Subtotal...

44,99000 =

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

0,143 /R x

Parcial

m

Materials:
B35AV005

u

Increment per a mur acabat en inclinat. Inclou tall en
coronació de gabió, seguint la pendent.

Increment per a mur acabat en inclinat. Inclou tall en
coronació de gabió, seguint la pendent.

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

h

C13350C0

F3J1V005

Motoanivelladora petita

h

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

4,80000 =
Subtotal...

Subtotal...

59,51000 =

53,77000 =

50,00000 =

50,00000
50,00000

52,00000

50,00000

Import

52,00 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

Parcial

1,24000

1,19231
0,04769

1,19231

50,00000
2,00000

x

Preu €

0,65461
1,19231

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

Unitats

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

0,011 /R x

0,010 /R x

0,53770

1,24 €

Rend.: 1,000
Preu €

5,84046

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,04520
5,61582
0,22463

2,55702

3,01360

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

2,55702

0,38400

2,17302

3,01360

1,53520

1,47840

Parcial

1,50%

DESPESES AUXILIARS

0,080 /R x

44,99000 =

Subtotal...

19,19000 =

18,48000 =

Preu €

PREU
5,84 €

SIGNATURES

Preu €

6,69 €

Rend.: 1,000

P- 38

m2

Maquinària:
C1331100

F227T00F

picó vibrant amb placa de 30x30 cm

h

C133A0J0

0,0483 /R x

0,080 /R x

0,080 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

34
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Unitats

4,34683

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 37

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

h

Manobre especialista

h

A0150000

Maquinària:
C1313330

Manobre

h

Mà d'obra:
A0140000

excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

4,17965
0,16719

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,29400

2,84300

Import

0,04265

1,29400

1,29400

2,84300

1,91900

0,92400

Parcial

1,50%

Subtotal...

12,94000 =

Subtotal...

19,19000 =

18,48000 =

DESPESES AUXILIARS

0,100 /R x

0,100 /R x

0,050 /R x

Preu €

4,35 €

Rend.: 1,000

Unitats

0,50975

0,49014

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,49014

0,49014

0,49014
0,01961

Subtotal...

81,69000 =

Import

0,51 €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

0,006 /R x

Preu €

Rend.: 1,000
Unitats

m

UA

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Maquinària:
C1313330

F222142A

h

Maquinària:
C1342260

minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm
d'amplària i fins a 60 cm de fondària

Manobre especialista

h

A0150000

excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm
d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb minirasadora manual.

Manobre

m

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

h

h

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Mà d'obra:
A0140000

F2221242

Maquinària:
C1311440

m2

F22113L2

F2221754

CODI

P- 33

P- 36

NÚM

134,30419

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
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Rend.: 1,000

Parcial

35

P- 40

Gabió de 2x0.5x0.5m, , sistema Corten-Box de Muroxs
o equivalent, de malla electrosoldada d'acer corten, de
900N/m2 segons EN 10244-2 i UNE EN ISO 9227, de
diàmetre de 3.9 mm, i 50x100 mm de pas de malla

m3

kg

m

Materials:
B034V500

B0A12000

B35AV001

Manobre

h

h

m3

kg

Maquinària:
C1313330

Materials:
B034V500

B0A12000

Pedra de Tossa granítica de color ocre, per a reblert
de gabions, col·locada amb mitjans manuals i
mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.
Filferro acer galvanitzat
1,400

0,550

x

x

1,000 /R x

1,65000 =

25,00000 =

Subtotal...

44,99000 =

Subtotal...

2,31000

13,75000

44,99000

44,99000

36,99400

44,99000

36,99400

Import

B037R000

Materials:
B0111000

C1502E00

C13350C0

Maquinària:
C1331100

Mà d'obra:
A0140000

m3

m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

Aigua

Camió cisterna de 8 m3

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

h
h

Motoanivelladora petita

Manobre

h

h

Subbase de tot-u artificial, amb 100% d'arid reciclat,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.
Inclou l'aprofitament del material generat procedent de
la pista de formigó existent, realitzant triturat i barrejant
amb el material nou necessari.

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

x

Subtotal...

x

Subtotal...

0,050
1,150

x

x

0,025 /R x

0,040 /R x

0,035 /R x

0,050 /R x

Unitats

Subtotal...

12,92000 =

1,33000 =

Subtotal...

38,38000 =

59,51000 =

53,77000 =

Subtotal...

18,48000 =

Preu €

Rend.: 1,000

14,92450

14,85800

0,06650

5,22185

0,95950

2,38040

1,88195

0,92400

0,92400

14,92450

5,22185

0,92400

Import

21,93 €

10,54416

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,06657

5,63430

4,43775

Import

10,13862
0,40554

Parcial

5,63430

5,63430

4,43775

2,77200

1,66575

10,54 €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

53,66000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,105

0,150 /R x

0,075 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

196,66287

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,55491

106,56000

PREU

189,09891
7,56396

Parcial

106,56000

90,50000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

90,50000 =

DESPESES AUXILIARS

1,000

SIGNATURES

14,78400

22,21000

Parcial

F921201J

m3

Manobre

h

A0140000

Materials:
B06NLA2B

Oficial 1a

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

h

m3

m2

Gabió de 2x0.5x1m o 2x1x0.5m, de malla
electrosoldada d'acer cortena, de 900N/m2 segons EN
10244-2 i UNE EN ISO 9227, de diàmetre de 3.9 mm, i
50 x 100 mm de pas de malla exterior, 100x100mm
interior

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:
A0121000

F3Z112T1

UA
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18,48000 =

22,21000 =

Preu €

P- 42

P- 41

m

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

0,800 /R x

1,000 /R x

Unitats

196,66 €

94,95218

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

91,30018
3,65201

48,15500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

48,15500

40,50000

1,15500

6,50000

22,49500

20,34500

0,30518

Subtotal...

40,50000 =

1,65000 =

25,00000 =

22,49500

22,49500

20,34500

9,24000

11,10500

Import

1,50%

x

x

x

Subtotal...

44,99000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,700

0,260

0,500 /R x

0,500 /R x

0,500 /R x

Unitats

CODI
B35AV002

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Oficial 1a

h

Mà d'obra:
A0121000

Mur de gabions amb mòduls de 50x100x200cm,
sistema Corten-Box de Muroxs o equivalent.
Estructura de gabions de malla electrosoldada d'acer
corten, de 900N/m2 segons EN 10244-2 i UNE EN
ISO 9227, de diàmetre de 3.9 mm, i 50 x 100 mm de
pas de malla exterior, 100x100mm interior i reblert amb
pedra de Tossa granítica de color ocre, per a reblert de
gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics.

A0140000

m

Pedra de Tossa granítica de color ocre, per a reblert
de gabions, col·locada amb mitjans manuals i
mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.
Filferro acer galvanitzat

h

Maquinària:
C1313330

F3J1V012

Manobre

h

A0140000

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Oficial 1a

h

Mà d'obra:
A0121000

94,95 €

NÚM

Mur de gabions amb mòduls de 50x50x200cm,
sistema Corten-Box de Muroxs o equivalent.
Estructura de gabions de malla electrosoldada d'acer
corten, de 900N/m2 segons EN 10244-2 i UNE EN
ISO 9227, de diàmetre de 3.9 mm, i 50 x 100 mm de
pas de malla exterior, 100x100mm interior i reblert amb
pedra de Tossa granítica de color ocre, per a reblert de
gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics.

m

F3J1V011

P- 39

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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Data: 09/05/22
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Castell d´Aro
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DESPESES AUXILIARS

Parcial

37

P- 44

Motoanivelladora petita

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Camió cisterna de 8 m3

Aigua

Sauló estabilitzat amb calç (sorra 100% reciclada),
tipus Hercal o equivalent, amb una granulometria entre
0 i 5mm, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM.

h

h

h

m3

m3

Maquinària:
C1331100

C13350C0

C1502E00

Materials:
B0111000

B032V001

Manobre

h

Paviment de sauló estabilitzat amb calç (sorra 100%
reciclada), tipus Hercal o equivalent, amb una
granulometria entre 0 i 5mm, amb estesa i piconatge
del material al 98 % del PM.

Mà d'obra:
A0140000

m3

t

Materials:
B033R500

F932V01J

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

h

C13350C0

Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm

Motoanivelladora petita

h

Maquinària:
C1331100

Manobre

h

Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de
20 a 40 mm, amb estesa i piconatge del material

Mà d'obra:
A0140000

m3

3,07215

0,01386

23,79100

30,54581
1,22183

23,79100

23,72450

1,50%

Subtotal...

20,63000 =

5,81695

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

DESPESES AUXILIARS

1,150

0,06650

5,81695

m

B96AUG10

Materials:
B06NN14C

A0140000

Mà d'obra:
A0121000

m

m3

h

h

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

Manobre

Oficial 1a

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i
140 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió.

Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

0,58200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,91589

0,09155

24,49330

6,10350

30,68835
1,22753

24,49330

22,12000

2,37330

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

22,12000 =

52,74000 =

6,10350

2,77200

3,33150

1,50%

x

x

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,045

0,150 /R x

0,150 /R x

Parcial

31,92 €

Rend.: 1,000

Preu €

78,86810

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,17471

63,43050

0,58200

75,83471
3,03339

63,43050

63,43050

11,64750

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

60,41000 =

Subtotal...

0,58200

11,64750

8,31600

3,33150

Parcial

1,50%

x

3,88000 =

DESPESES AUXILIARS

1,050

0,150 /R x

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

78,87 €

SIGNATURES

1,33000 =

0,92400

Import

m3

Regle vibratori

0,450 /R x

0,150 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

31,76764

PREU
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Subtotal...

0,95950

2,97550

1,88195

0,92400

0,92400

F96AUA10

Materials:
B069300B

h

Manobre

h

A0140000

Maquinària:
C2005000

Oficial 1a d'obra pública

h

Base de formigó reciclat HMR-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

x

38,38000 =

59,51000 =

53,77000 =

Subtotal...

18,48000 =

P- 46

m3

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:
A012N000

F9365H11

UA

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

0,050

0,025 /R x

0,050 /R x

0,035 /R x

0,050 /R x

Parcial

31,77 €

Rend.: 1,000

Preu €

26,71183

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

25,68445
1,02738

21,29930

3,07215

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

21,29930

21,29930

1,29360

0,01940

Subtotal...

11,39000 =

Subtotal...

1,19020

1,88195

1,29360

1,29360

1,50%

x

59,51000 =

53,77000 =

Subtotal...

18,48000 =

DESPESES AUXILIARS

1,870

0,020 /R x

0,035 /R x

0,070 /R x

Import

26,71 €

Preu €

Rend.: 1,000
Unitats

P- 45

F923V002

21,92758

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 43

0,01386
21,08421
0,84337

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

CODI

NÚM

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
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Rend.: 1,000
Parcial

39

h

m3

Maquinària:
C13361P0

Materials:
B031V210

Mà d'obra:

13,83000 =

15,90450

Parcial

Import

23,96 €

Rend.: 1,000

Preu €

50,70765

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,01386

15,90450

48,75736
1,95029

15,90450

31,91500

0,92400

Import

1,50%

Subtotal...

31,91500

31,91500

0,92400

0,92400

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

Subtotal...

63,83000 =

Subtotal...

18,48000 =

P- 50

l

Materials:
B08AD00F

m3

h

C2005000

B9G8VDAS

h

h

h

Maquinària:
C2003000

A0140000

Mà d'obra:
A012N000

F9G8VDAS

m3

D0391311

m2

Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó
Paviment de formigó desactivat, colorejat en massa
amb 10kg/m3, per a paviment continu, de 15 cm, de
gruix, amb malla electroldada, amb àrid 100% de la
fracció groixuda recclada mixte i 50% de la fracció fina
reciclada de formigó, pera formigó HRA-25/B/12/IIa,
escampat des de camió, reglejat, acabat superficial
amb tractament desactivant.

Regle vibratori

Remolinador mecànic

Manobre

Oficial 1a d'obra pública

Paviment de formigó desactivat, colorejat en massa
amb 10kg/m3, per a paviment continu, de 15 cm, de
gruix, amb malla electroldada, amb àrid 100% de la
fracció groixuda recclada mixte i 50% de la fracció fina
reciclada de formigó, tipus Hercal o equivalent, pera
formigó HRA-25/B/12/IIa, escampat des de camió,
reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant.

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

Aigua

x

x

x

x

18,48000 =

Subtotal...

0,11096

25,77814

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,96500

0,31362

24,78668
0,99147

16,96500

15,75000

1,21500

7,39710

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

100,00000 =

4,86000 =

0,31362

0,09312

0,22050

7,39710

4,06560

3,33150

25,78 €

1,50%

x

x

Subtotal...

3,88000 =

4,41000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,1575

0,250

0,024 /R x

0,050 /R x

0,220 /R x

0,150 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

23,96217

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,21810

8,28255

14,53990

PREU

23,04055
0,92162

Parcial

8,28255

1,91561

6,06900

0,28464

0,01330

14,53990

4,98960

9,55030

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

62,60170 =

5,95000 =

91,82000 =

1,33000 =

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

0,0306

1,020

0,0031

0,010

0,270 /R x

22,21000 =

SIGNATURES

DESPESES AUXILIARS

1,150

0,500 /R x

0,050 /R x

Preu €

50,71 €

Rend.: 1,000

Unitats

23,20730

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

t

m3

B9E13200

B0512401

Materials:
B0111000

Manobre

h

A0140000

0,430 /R x
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Paviment de panot per a vorera gris, amb la flor de
Bcn, 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

Sorra, sense llims, garbellada 0,2-2 mm, cantell rodó,
neta, sense argila

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori anivellador

Manobre

Paviment de sorra, amortiguador contra caigudes,
segons EN1176-1-2016, sense llims, rentada i
garbellada de 0,2 a 2 mm cantell rodo, tipus BDU o
equivalent, estesa i anivellament del material amb
mitjans mecanics.

0,01386

16,15500

5,22185

22,31471
0,89259

16,15500

16,08850

0,06650

5,22185

0,92400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

13,99000 =

1,33000 =

Subtotal...

0,95950

2,38040

1,88195

0,92400

0,92400

Import

1,50%

x

x

38,38000 =

DESPESES AUXILIARS

1,150

0,050

0,025 /R x

59,51000 =

53,77000 =

Subtotal...

18,48000 =

Preu €

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a d'obra pública

UA
h

CODI
A012N000

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

F9E1V204

h

Mà d'obra:
A0140000

m2

Sauló sense garbellar

m3

B0321000

m3

Aigua

m3

Materials:
B0111000

F9AQV210

Camió cisterna de 8 m3

h

C1502E00

0,040 /R x

0,035 /R x

0,050 /R x

Unitats

23,21 €

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

P- 49

P- 48

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

h

C13350C0

Motoanivelladora petita

h

Maquinària:
C1331100

Manobre

h

Mà d'obra:
A0140000

Paviment de sauló granític, amb gra compactat, amb
estesa i piconatge del material al 95 % del PM

NÚM

m3

F9A1V01F

P- 47

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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Rend.: 1,000

Parcial

41

h

h

u

Mà d'obra:
A012M000

A013M000

Materials:
BBM1V001

FBB3V001

P- 53

u

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

kg

B9PAU005

2,12000 =

Parcial

0,64035

254,00000

297,33035
11,89321

254,00000

42,69000

1,50%

DESPESES AUXILIARS

42,69000
254,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

254,00000 =

Import

P- 56

FD7JC186

m3

m

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

Manobre

h
A0140000

Materials:
B069300B

Oficial 1a paleta

Daus de formigó, per a fixació d'elements, amb formigó
HRM20 de fonamentació. Inclou la fixació d'elements
d'ancoratge i tot el necessari, per al formigonat del
conjunt.

x

Subtotal...

Unitats

Preu €

Import

8,83 €

Rend.: 1,000

60,41000

12,20700

75,52168

Parcial

60,41000

60,41000

Import

72,61700
2,90468

Subtotal...

60,41000 =

12,20700

5,54400

6,66300

COST EXECUCIÓ MATERIAL

x

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

75,52 €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

0,300 /R x

0,300 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

147,34756

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,64035

98,35000

42,69000

Import

147,35 €

141,68035
5,66721

Parcial

98,35000

98,35000

42,69000

19,73000

22,96000

Parcial

PREU
309,22356

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

98,35000 =

Subtotal...

19,73000 =

22,96000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

1,000 /R x

1,000 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

SIGNATURES

Subtotal...

19,73000

22,96000

m3

Senyalització amb cartells explicatius de les espècies
d’arbres i arbustives, d'alumini anoditzat, acabat amb
pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la
instal.lació del pal, amb forat i formigó.

Ajudant muntador

Oficial 1a muntador

Senyalització amb cartells explicatius de les espècies
d’arbres i arbustives, d'alumini anoditzat, acabat amb
pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la
instal.lació del pal, amb forat i formigó.

h

u

h

h

u

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:
A0122000

FBBZV321

Materials:
BBM1V002

A013M000

Mà d'obra:
A012M000

FBB3V002

UA
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x

19,73000 =

22,96000 =

P- 55

P- 54

CODI

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

1,000

1,000 /R x

1,000 /R x

Preu €

309,22 €

Rend.: 1,000

Unitats

504,81 €

21,44357

Rend.: 1,000

20,61882
0,82475

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,10500

8,38800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

12,10500

5,28000

1,73700

5,08800

8,38800

0,12582

Subtotal...

0,22000 =

17,37000 =

4,44200
3,94600

Import

1,50%

x

x

x

Subtotal...

19,73000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

24,000

0,100

2,400

0,200 /R x

0,200 /R x

Unitats

21,44 €

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Senyalització d’usos i manteniment, segons
indicacions de plànols, en zones d'accés, jocs infantils,
d'alumini anoditzat, acabat amb pintura no reflectora,
fixat a pal de fusta. Inclou la instal.lació del pal, amb
forat i formigó

Ajudant muntador

Oficial 1a muntador

Senyalització d’usos i manteniment, segons
indicacions de plànols, en zones d'accés, jocs infantils,
zona pícnic i font, d'alumini anoditzat, acabat amb
pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la
instal.lació del pal, amb forat i formigó

Partida alçada d'abonament a justificar per a
l'inspecció i certificació de conformitat de l'àrea de joc
infantil segons normes UNE 147103, UNE-EN 1176 1
A 7, EN 1177 i plec de prescripcions tècniques per al
disseny, execució i la recepció de les àrees de joc
infantil.

Imprimació epoxi

kg

B8ZAN000

u

Resina de poliuretà monocomponent

kg

Materials:
B090UP05

FBB2V102

Ajudant col·locador

h

A0137000

P- 52

Oficial 1a col·locador

h

Mà d'obra:
A0127000

Paviment continu de cautxú, per a protecció de
caigudes en zona de jocs infantils segons la norma
UNE-EN 1177, format per 2 capes:
- Base inferior de cautxú SBR negre de reciclatge, de
40 mm gruix, amb estructura drenant.
- Capa superior formada per EPDM de color a escollir,
amb granulometria de 1-4mm, barrejat amb resina
monocomponent de poliuretà, de 1000kg/m3.
Inclou capa d'imprimació epoxi

NÚM

m2

F9P9VE40

P- 51

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

0,140 /R x

22,96000 =

3,21440

43

m

Materials:
BD7JC180

Manobre

h

h

Maquinària:
C1503000

Camió grua

Oficial 1a d'obra pública

h

A0140000

0,200 /R x

1,000 /R x

0,500 /R x

Unitats

40,09000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

Rend.: 1,000

8,01800

29,58500

18,48000

11,10500

Parcial

29,58500

Import

56,25 €

9,88379

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 60

Maquinària:
C1503000

A0140000

Mà d'obra:
A012N000

h

h

h

Camió grua

Manobre

Oficial 1a d'obra pública

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HRM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

u
BDK21495

FDK262J7

Grava de pedrera, per a drens

t

Camió grua

Materials:
B0330020

h

Manobre

h

A0140000

Maquinària:
C1503000

Oficial 1a d'obra pública

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

h

u

u

Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

Mà d'obra:
A012N000

FDK262B8

u

m3

x

x

Subtotal...

PREU

0,400 /R x

1,400 /R x

0,700 /R x

Unitats

Subtotal...

40,09000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,03600

16,03600

41,41900

25,87200

15,54700

Parcial

16,03600

41,41900

Import

117,41 €

54,22666

0,44378

14,09424

8,01800

52,14101
2,08564

14,09424

12,61000

1,48424

8,01800

29,58500

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

12,61000 =

15,27000 =

Subtotal...

8,01800

29,58500

18,48000

11,10500

54,23 €

1,50%

x

x

40,09000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,0972

0,200 /R x

1,000 /R x

0,500 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

56,24531

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,44378

16,03525

8,01800

54,08202
2,16328

Parcial

16,03525

12,61000

3,42525

8,01800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

12,61000 =

60,41000 =

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,0567

Subtotal...

SIGNATURES

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HRM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

9,50365
0,38015

3,43740

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

3,43740

3,43740

5,97660

0,08965

Subtotal...

3,37000 =

5,97660

2,76220

3,21440

1,50%

x

DESPESES AUXILIARS

1,020

Subtotal...

19,73000 =

22,96000 =

Import

P- 59

BDK21495

Materials:
B069300B

DESCRIPCIÓ
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Mà d'obra:
A012N000

u

m

Materials:
BD7JE180

0,140 /R x

0,140 /R x

Parcial

9,88 €

Rend.: 1,000

Preu €

8,83360

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,08965

2,42760

8,49385
0,33975

2,42760

2,42760

5,97660

1,50%

Subtotal...

2,38000 =

5,97660

2,76220

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

Subtotal...

19,73000 =

DESPESES AUXILIARS

1,020

0,140 /R x

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

FDK262B7

Ajudant muntador

h

A013M000

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

Oficial 1a muntador

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior
200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

h

m

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

Ajudant muntador

Oficial 1a muntador

Mà d'obra:
A012M000

FD7JE186

h

CODI

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

P- 58

P- 57

h

A013M000

PREU

NÚM

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI
Mà d'obra:
A012M000

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
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0,1276
x

60,41000 =

7,70832

45

P- 62

P- 61

u

BDK214J5

pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis

t

u

Materials:
B0330020

BDK214T5

Manobre

h

m3

Materials:
B0111000

Aigua

Oficial 1a paleta

h
2,000 /R x

0,001
x

1,000 /R x

22,21000 =

1,33000 =

Subtotal...

18,48000 =

0,00133

62,90000

18,48000

44,42000

Parcial

62,90000

Import

82,74 €

Rend.: 1,000

P- 64

u

Mà d'obra:
A0122000

FDK2V2G9

h

Oficial 1a paleta

Pericó de registre de fàbrica de maó de 64x42x32cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

u

B0F1K2A1

m3

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

t
B0512401

D070A4D1

Aigua

m3

Manobre

h

A0140000

Materials:
B0111000

Oficial 1a paleta

h

pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

x

x

x

Subtotal...

146,97905 =

0,17000 =

91,82000 =

0,002

0,38564

3,000 /R x

Unitats

22,21000 =

Preu €

66,63000

Parcial

Import

124,37 €

124,37422

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

1,41525

23,82535

119,59060
4,78362

23,82535

11,11162

12,32543

94,35000

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

146,97905 =

0,17000 =

91,82000 =

0,00266

94,35000

27,72000

66,63000

1,50%

x

x

x

1,33000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,0756

72,5025

0,0042

x

1,500 /R x

3,000 /R x

Unitats

124,37 €

82,74101

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,94350
79,55866
3,18235

15,71516

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

15,71516

7,26077

8,15924

0,29382

1,50%

DESPESES AUXILIARS

0,0494

47,9955

0,0032

SIGNATURES

Preu €

268,15573

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Mà d'obra:
A0122000

FDK282G9

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra
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Unitats

0,88755

177,73950

257,84205
10,31368

177,73950

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

12,97950
164,76000

20,04500

59,17000

Import

P- 63

m3

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

A0140000

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

15,27000 =
164,76000 =

20,04500

20,04500

59,17000

36,96000

22,21000

Parcial

1,50%

x

x

Subtotal...

40,09000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,850

0,500 /R x

2,000 /R x

1,000 /R x

Unitats

268,16 €

117,41039

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

112,89461
4,51578

54,81832

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

54,81832

47,11000

0,62129

Subtotal...

47,11000 =

1,50%

x

DESPESES AUXILIARS

1,000

u

D070A4D1

t

B0F1K2A1

CODI
B0512401

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Mà d'obra:
A0122000

u

Grava de pedrera, per a drens

h

Maquinària:
C1503000

FDK282C9

Manobre

h

Camió grua

Oficial 1a d'obra pública

h

pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

A0140000

u

Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis

Mà d'obra:
A012N000

FDK262T8

m3

PREU

NÚM

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI
Materials:
B069300B

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
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1,500 /R x

18,48000 =

27,72000

47

u

m3

B0F1K2A1

D070A4D1

u

BDKZ3150

h

h

t

A0140000

Materials:
B0710150

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

Manobre

Oficial 1a d'obra pública

0,0032
x

0,350 /R x

0,350 /R x

31,28000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

0,10010

14,24150

6,46800

7,77350

Parcial

14,24150

Import

47,79 €

Rend.: 1,000

Unitats

34,30596

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 68

BDKZ3150

u

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

Manobre

h
A0140000

Materials:
B0710150

Oficial 1a d'obra pública

h

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 640x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter
Mà d'obra:
A012N000

FDKZV154

u

t

Materials:
B0710150
BDKZHJB0

Manobre

h

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe b125 segons norma une-en 124

Oficial 1a d'obra pública

h

bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter

A0140000

u

u

Mà d'obra:
A012N000

FDKZHJB4

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

DESCRIPCIÓ
x

Subtotal...

31,40000 =

x

x

Subtotal...

89,03000 =

31,28000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

9,99450

x

x

Subtotal...

18,40000 =

31,28000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

0,21362
32,98650
1,31946

18,53138

14,24150

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

18,53138

18,40000

0,13138

14,24150

6,46800

7,77350

1,50%

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,0042

0,350 /R x

0,350 /R x

Unitats

34,31 €

112,09218

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,27466
107,78094
4,31124

89,19578

18,31050

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

89,19578

89,03000

0,16578

18,31050

8,31600

Import

1,50%

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,0053

0,450 /R x

0,450 /R x

Unitats

112,09 €

47,79343

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,21362
45,95522
1,83821

31,50010

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

31,50010

31,40000

1,50%

DESPESES AUXILIARS

1,000

SIGNATURES

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

0,21362

18,53138

32,98650
1,31946

18,53138

18,40000

0,13138

14,24150

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

18,40000 =

31,28000 =

14,24150

6,46800

7,77350

1,50%

x

x

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,0042

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

P- 67

UA

48

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 120 de 400

Mà d'obra:
A012N000

u

t

Materials:
B0710150

0,350 /R x

0,350 /R x

Parcial

34,31 €

Rend.: 1,000

Preu €

124,37422

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

1,41525

23,82535

94,35000

119,59060
4,78362

23,82535

11,11162

12,32543

0,38564

0,00266

94,35000

1,50%

Subtotal...

146,97905 =

0,17000 =

91,82000 =

1,33000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

x

x

x

DESPESES AUXILIARS

0,0756

72,5025

0,0042

0,002

u

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

FDKZH9B4

Manobre

h

A0140000

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

Oficial 1a d'obra pública

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

h

u

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Mà d'obra:
A012N000

FDKZ3154

t

B0512401

Aigua

CODI
BDKZH9B0

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

P- 66

P- 65

m3

Materials:
B0111000

Manobre

PREU

NÚM

h

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI
A0140000

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Parcial

49

P- 70

u

u

BFWB1905

BFYB1905

Ajudant muntador

h

m

u

u

A013M000

Materials:
BFB25300

BFWB2505

BFYB2505

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

Oficial 1a muntador

h

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra:
A012M000

m

m

Materials:
BFB19400

FFB25355

Ajudant muntador

h

A013M000

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
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
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

Oficial 1a muntador

h

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

Mà d'obra:
A012M000

m

1,000
x

Subtotal...

0,04000 =

0,97360

0,04000

0,97360
BFYB2805

BFWB2805

Materials:
BFB28400

A013M000

Mà d'obra:
A012M000

u

u

tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2
accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

Ajudant muntador

m

Oficial 1a muntador
h

tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

h

m

tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2
accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

Ajudant muntador

Oficial 1a muntador

tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

0,080 /R x

x

x

x

22,96000 =

Subtotal...

0,12000 =

4,29000 =

1,15000 =

Subtotal...

19,73000 =

Parcial
1,83680

0,090 /R x

1,000

0,300

1,020

x

x

x

0,090 /R x

0,18000 =

6,01000 =

1,77000 =

Subtotal...

19,73000 =

22,96000 =

0,18000

1,80300

1,80540

3,84210

1,77570

2,06640

3,84210

Import

8,00 €

Rend.: 1,000

Preu €

6,28829

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,05123
6,04643
0,24186

2,58000

3,41520

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

2,58000

0,12000

1,28700

1,17300

3,41520

1,57840

Import

1,50%

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,300

1,020

0,080 /R x

Preu €

6,29 €

Rend.: 1,000

Unitats

3,71636

COST EXECUCIÓ MATERIAL

SIGNATURES

0,59700

0,33660

2,56140

FFB28455

u

u

m

h

h

m

0,03842
3,57342
0,14294

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

DESPESES AUXILIARS

PREU
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1,99000 =

0,33000 =

2,56140

1,18380

1,37760

P- 72

BFYB2705

BFWB2705

Materials:
BFB27400

A013M000

Mà d'obra:
A012M000

FFB27455

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

x

x

Subtotal...

19,73000 =

22,96000 =

Import

P- 71

UA

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

0,300

1,020

0,060 /R x

0,060 /R x

Parcial

3,72 €

Rend.: 1,000

Preu €

15,45822

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,14088

5,33100

14,86368
0,59455

5,33100

0,09000

3,66000

1,58100

9,39180

Import

1,50%

Subtotal...

0,09000 =

12,20000 =

1,55000 =

9,39180

4,34060

5,05120

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

x

x

Subtotal...

19,73000 =

22,96000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,300

1,020

0,220 /R x

0,220 /R x

Unitats

15,46 €

Rend.: 1,000

FFB19455

P- 69

CODI

NÚM

34,30596

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Subtotal...

3,78840

51

P- 74

u

u

BFWB2905

BFYB2905

Ajudant electricista

h

u

u

A013H000

Materials:
BG14V102

BGW14000
1,000

1,000

x

x

Subtotal...

1,24000 =

3.730,00000 =

Subtotal...

3.731,24000

1,24000

3.730,00000

42,65000

3.731,24000

42,65000

Import
BGW1B000

u

u

armari de polièster de 850x465x320 mm, amb placa de
muntatge aïllant, juntes d'estanqueïtat i tanca amb clau
reforçada, amb sòcol de formigó i tubulars per a
connexió a escomesa elèctrica.
Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

Ajudant electricista

h
A013H000

Materials:
BG1B0860

Oficial 1a electricista

h

Mà d'obra:
A012H000

armari de polièster de 850x465x320 mm, amb placa de
muntatge aïllant, juntes d'estanqueïtat i tanca amb clau
reforçada, amb sòcol de formigó i tubulars per a
connexió a escomesa elèctrica.

Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb porta i
finestreta
Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

x

x

Subtotal...

Parcial
8,72480

x

x

Subtotal...

592,09291

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,24311

552,87000

16,20700

Import

569,32010
22,77280

552,87000

4,27000

548,60000

16,20700

7,48220

8,72480

592,09 €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

4,27000 =

548,60000 =

Subtotal...

19,69000 =

22,96000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

1,000

0,380 /R x

0,380 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

345,31131

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,24311

315,58000

16,20700

332,03010
13,28120

Parcial

315,58000

4,27000

311,31000

16,20700

7,48220

Import

345,31 €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

4,27000 =

311,31000 =

Subtotal...

19,69000 =

22,96000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

1,000

0,380 /R x

0,380 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

3.925,51094

COST EXECUCIÓ MATERIAL

SIGNATURES

19,69000

22,96000

Parcial

u

BGW1B000

FG1B0862

u

Ajudant electricista

h

Materials:
BG1B0760

Oficial 1a electricista

h

Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb porta i
finestreta, muntat superficialment

A013H000

u

u

Mà d'obra:
A012H000

FG1B0762

0,63975
3.774,52975
150,98119

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

DESPESES AUXILIARS

PREU
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19,69000 =

22,96000 =

Preu €

P- 76

P- 75

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

1,000 /R x

1,000 /R x

Unitats

3.925,51 €

10,54647

Rend.: 1,000

10,14084
0,40563

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,80780

4,26900

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

5,80780

0,28000

2,68200

2,84580

0,06404

Subtotal...

0,28000 =

8,94000 =

2,79000 =

Import

1,50%

x

x

x

4,26900

1,97300

Subtotal...

2,29600

19,73000 =

Parcial

22,96000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,300

1,020

0,100 /R x

0,100 /R x

Unitats

10,55 €

7,99566

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

7,68813
0,30753

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

UA

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Pericó escamotejable, tipus Pilomat Energy London
6040 o erquivalent, ams caixa trifàsicade 400V amb
una presa CETAC de 32A i 2 Shuko amb PIAs de 16A,
completament instal.lada i connectada.
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

Oficial 1a electricista

h

Pericó escamotejable, tipus Pilomat Energy London
6040 de Pilomat o erquivalent, ams caixa trifàsicade
400V amb una presa CETAC de 32A i 2 Shuko amb
PIAs de 16A, completament instal.lada i connectada.

Mà d'obra:
A012H000

u

m

Materials:
BFB29400

FG14V102

Ajudant muntador

h

A013M000

tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2
accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

Oficial 1a muntador

h

tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Mà d'obra:
A012M000

m

FFB29455

P- 73

0,05763

1,50%

DESPESES AUXILIARS

CODI

NÚM

3,78840

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Rend.: 1,000
Parcial

53

Ajudant electricista

h

Materials:

Oficial 1a electricista

h

A013H000

0,065 /R x
0,065 /R x
Subtotal...

19,69000 =

22,96000 =

Preu €

2,77225

1,27985

1,49240

Parcial

2,77225

Import

7,03 €

Rend.: 1,000

Unitats

2,91278

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 81

m

cable elèctric format per cable de mànega de protecció
1000v, connecta el programador amb les
electrovàlvules.

Ajudant electricista

h
A013H000

Materials:
BGK22460

Oficial 1a electricista

h

cable elèctric format per cable de mànega de protecció
1000v, connecta el programador amb les
electrovàlvules.

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 35 mm2

Mà d'obra:
A012H000

FGK22461

m

Ajudant electricista

h

Materials:
BG39E190

Oficial 1a electricista

h

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 35 mm2, col·locat en tub

A013H000

m

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, bipolar, de secció 2
x 35 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:
A012H000

FG39E192

UA
x

Subtotal...

x

Subtotal...

0,90000 =

Subtotal...

19,69000 =

22,96000 =

Preu €

x

Subtotal...

5,00915

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,03199

2,65200

2,13250

Import

4,81649
0,19266

2,65200

2,65200

2,13250

0,98450

1,14800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

2,60000 =

Subtotal...

19,69000 =

22,96000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,020

0,050 /R x

0,050 /R x

Unitats

5,01 €

3,88111

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,04158
3,73183
0,14927

0,91800

2,77225

Import

3,88 €

7,03168

6,76123
0,27045

0,04158

3,94740

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

0,91800

0,91800

2,77225

1,27985

1,49240

Parcial

3,94740

3,94740

1,50%

DESPESES AUXILIARS

1,020

0,065 /R x

0,065 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

3,87000 =

DESPESES AUXILIARS

1,020

SIGNATURES

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, bipolar, de secció 2
x 35 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, col·locat en tub

2,80075
0,11203

1,63200

1,15148

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,63200

1,63200

1,15148

Import

0,01727

Subtotal...

1,60000 =

Subtotal...

0,39380

0,75768

Parcial

1,50%

x

DESPESES AUXILIARS

1,020

19,69000 =

22,96000 =

Preu €

P- 80

m
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Mà d'obra:
A012H000

m

m

Materials:
BG22TH10

0,020 /R x

0,033 /R x

Unitats

2,91 €

360,45030

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

1,13183

270,00000

346,58683
13,86347

270,00000

270,00000

75,45500

Import

1,50%

Subtotal...

270,00000 =

75,45500

29,53500

45,92000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

DESPESES AUXILIARS

1,000

Subtotal...

19,69000 =

22,96000 =

Preu €

CODI
BG31H290

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

FG31H294

Ajudant electricista

h

A013H000

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

Oficial 1a electricista

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, muntat com a canalització
soterrada

h

m

Mà d'obra:
A012H000

FG22TH1K

u

Materials:
BGW1V001

1,500 /R x

2,000 /R x

Unitats

360,45 €

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

P- 79

P- 78

Ajudant electricista

h

A013H000

Materials per a instal.lació de presa deterra completa,
per a quadre de distribució, incloent obra civil.

Oficial 1a electricista

h

Mà d'obra:
A012H000

Instal.lació de presa de terra completa, per a quadre
de distribució, incloent obra civil.

NÚM

u

FG1BV762

P- 77

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Rend.: 1,000

Parcial

55

P- 83

h

m3

u

u

Maquinària:
C1504R00

Materials:
B064500C

BHM1V04M

BHWM1000

Ajudant electricista

Manobre

h

h

h

m3

u

A0140000

Maquinària:
C1504R00

Materials:
B064500C

BHWM1000
1,000

0,242

x

x

0,316 /R x

18,48000 =

Subtotal...

34,48000 =

59,49000 =

Subtotal...

35,11000 =

4,62000

48,87658

34,48000

14,39658

11,09476

11,09476

18,09740

48,87658

11,09476

18,09740

P- 85

Materials:
BJM33BP0

A013M000

Mà d'obra:
A012M000

FJM33BP4

BHWM1000

u

h

h

u

u

u

ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1''
de diàmetre nominal, de plàstic

Ajudant muntador

Oficial 1a muntador

ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic,
muntada en pericó de canalització soterrada

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
Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o
equivallent, de tipus cilíndrica (d114mm) de 6,00m
d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat
pintat. Per a 2 projectors a diferent alçada, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Inclou perns, plantilla i tot el necessari
Part proporcional d'accessoris per a columnes

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

Manobre

Ajudant electricista

Oficial 1a electricista

Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o
equivallent, de tipus cilíndrica (d114mm) de 6,00m
d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat
pintat. Per a 2 projectors a diferent alçada, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Inclou perns, plantilla i tot el necessari

DESCRIPCIÓ

x

x

x

Subtotal...

34,48000 =

900,00000 =

59,49000 =

Subtotal...

35,11000 =

Subtotal...

18,48000 =

19,69000 =

22,96000 =

Preu €

Parcial

1,000

x

0,300 /R x

0,300 /R x

Unitats

Subtotal...

5,57000 =

Subtotal...

19,73000 =

22,96000 =

Preu €

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,57000

5,57000

12,80700

5,91900

6,88800

5,57000

12,80700

Import

19,31 €

1.041,04755

0,40837
1.001,00726
40,04029

954,76609

18,60830

27,22450

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

954,76609

34,48000

900,00000

20,28609

18,60830

18,60830

27,22450

4,62000

10,43570

12,16880

1,50%

DESPESES AUXILIARS

1,000

1,000

0,341

0,530 /R x

0,250 /R x

0,530 /R x

0,530 /R x

Unitats

1.041,05 €

81,47381

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,27146
78,34020
3,13361

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

DESPESES AUXILIARS

PREU

SIGNATURES

Subtotal...

7,25536
6,22204

m3

Materials:
B064500C

u

h

Maquinària:
C1504R00

BHM1V06M

h

h

h

A0140000

A013H000

Mà d'obra:
A012H000

FHM1VL22

UA
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0,250 /R x

22,96000 =
19,69000 =

Import

P- 84

CODI

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

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
Part proporcional d'accessoris per a columnes

0,316 /R x
0,316 /R x

Parcial

81,47 €

Rend.: 1,000

Preu €

809,47381

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

778,34020
31,13361

748,87658

11,09476

18,09740

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

748,87658

34,48000

700,00000

14,39658

11,09476

11,09476

18,09740

4,62000

0,27146

Subtotal...

34,48000 =

700,00000 =

59,49000 =

7,25536
6,22204

Import

1,50%

x

x

x

Subtotal...

35,11000 =

Subtotal...

18,48000 =

19,69000 =

22,96000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

1,000

0,242

0,316 /R x

0,250 /R x

0,316 /R x

0,316 /R x

Unitats

809,47 €

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

Oficial 1a electricista

h

Mà d'obra:
A012H000

Nova reubicació de columa i projector exitstent,
desmuntada en enderrocs, col·locada sobre dau de
formigó. Inclou nous perns, plantilla i tot el necessari.

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
Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o
equivalent de tipus cilíndrica (d114mm) de 6,00m
d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat
pintat. Per a 3 projectors a diferent alçada, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Inclou perns, plantilla i tot el necessari
Part proporcional d'accessoris per a columnes

A013H000

u

Manobre

h

A0140000

FHM1VF22

Ajudant electricista

h

A013H000

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

Oficial 1a electricista

h

Mà d'obra:
A012H000

Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o
equivalent de tipus cilíndrica (d114mm) de 6,00m
d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat
pintat. Per a 3 projectors a diferent alçada, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Inclou perns, plantilla i tot el necessari

NÚM

u

FHM11F22

P- 82

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

DESPESES AUXILIARS

Parcial

57

u

u

BJMZUZ41

BJMZUZ42
import

del

Parcial

Unitats

Preu €

Parcial

Import

166,73 €

Rend.: 1,000

2.358,44000

Import

2.452,77760

2.358,44000

563,00000

695,44000

1.100,00000

2.358,44000
94,33760

Subtotal...

563,00000 =

695,44000 =

1.100,00000 =

Preu €

COST EXECUCIÓ MATERIAL

x

x

x

2.452,78 €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

1,000

1,000

Unitats

Rend.: 1,000

P- 90

A013M000

Mà d'obra:
A012M000

FJS5C100

BJSW1110

h

h

u

u

Ajudant muntador

Oficial 1a muntador

tub degoter de 16 mm de diàmetre, amb degotadors
inserits 40cm de 2.3 l/h. p.e. 16 mm. ø 4 atm.
auto-compensant en revestiment de llana pld enterrat
10cm. amb valvula antidrenant incorporada.

aspersor de turbina serie 5000 de raind bird, amb radi
de cobertura de 10,4 m, amb cos emergent de plàstic
d'alçària 30 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb
vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a
la canonada, i regulat, amb una pressió de treball de
2,5 bars.
connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2´´

Ajudant muntador

h

A013M000

Materials:
BJS21610

Oficial 1a muntador

aspersor de turbina serie 3500 - 5000 - 6504 de raind
bird o similar, amb radi de cobertura de 10,4 m, amb
cos emergent de plàstic d'alçària 30 cm, amb connexió
de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat
amb unió articulada a la canonada, i regulat, amb una
pressió de treball de 2,5 bars.

h

u

u

Mà d'obra:
A012M000

FJS21611

x

x

Subtotal...

0,020 /R x

0,020 /R x

Unitats

19,73000 =

22,96000 =

Preu €

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,39460

0,45920

Parcial

Import

1,34 €

56,51898

0,32018

32,68000

21,34500

54,34518
2,17381

32,68000

5,06000

27,62000

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

5,06000 =

27,62000 =

21,34500

9,86500

11,48000

56,52 €

1,50%

x

x

Subtotal...

19,73000 =

22,96000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

1,000

0,500 /R x

0,500 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

166,73007

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,49238

127,00000

32,82500

PREU

160,31737
6,41270

Parcial

127,00000

25,83000

101,17000

32,82500

9,86500

22,96000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

25,83000 =

101,17000 =

Subtotal...

19,73000 =

22,96000 =

DESPESES AUXILIARS

1,000

1,000

0,500 /R x

1,000 /R x

SIGNATURES

boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i
ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament
amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

drets de subministrament, fiança,
comptador, quota anual de conservació

drets d'escomesa per cabals iguals a 3m3/h fins a
menys de 3 m3/h
ramal d'escomesa 60 mm

connexió a la xarxa general existent amb comptador
de 5 m3/h instal.lat dins d'arqueta. inclou els drets de
la companyia, clau de pas, vàlvula de retenció de
clapeta, el ramal, connexions, permisos, accessoris i
cabalímetre . tot inclòs completament acabat.

16,76071

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 89

u

boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i
ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt epdm
petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

Ajudant muntador

Oficial 1a muntador

DESCRIPCIÓ
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Mà d'obra:

u

u

0,12807
16,11607
0,64464

7,45000

8,53800

Import

1,50%

7,45000

7,45000

8,53800

3,94600

4,59200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

7,45000 =

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

1,000
x

19,73000 =

22,96000 =

Preu €

BJS1UZ10

u

h

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

FJS1U001

u

Materials:
BJMZUZ40

FJMZUZ40

u

Materials:
BJM61140

0,200 /R x

0,200 /R x

Unitats

16,76 €

Rend.: 1,000

Materials:
BJS1U001

A013M000

h

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

P- 88

P- 87

Ajudant muntador

h

A013M000

manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar,
d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió
d'1/4''

Oficial 1a muntador

h

manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar,
d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió
d'1/4'', instal·lat

Mà d'obra:
A012M000

u

FJM61140

19,31187

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 86

0,19211
18,56910
0,74276

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

CODI
A012M000

NÚM

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
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1,000
x

Subtotal...

0,85380

59

P- 92

P- 91

Ajudant muntador

h

m

ml

A013M000

Materials:
BG22K810

BJS5C1DF

0,020 /R x

1,000

1,000

x

x

Subtotal...

0,45000 =

0,55000 =

0,39460

1,00000

0,45000

0,55000

0,85380

1,00000

0,85380

BJSC2AC0

BJSAU070

Materials:
BG319630

u

u

m

cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rv-k, pentapolar, de secció
5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc
programador modular tipus hunter icc.800 esp-lxme o
equivalent, de 8 estacions bàsic, ampliable amb
mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors
sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables

x

Subtotal...

5,36000 =

Subtotal...

22,96000 =

Preu €

Parcial

x

x

x

Subtotal...

20,60000 =

381,60000 =

1,64000 =

Subtotal...

19,73000 =

22,96000 =

Preu €

5,66481
716,45717
28,65829
745,11546

COST EXECUCIÓ MATERIAL

484,20000

226,59236

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

484,20000

20,60000

381,60000

82,00000

226,59236

104,72399

121,86837

2,50%

DESPESES AUXILIARS

1,000

1,000

50,000

5,000 /R x

5,000 /R x

Unitats

745,12 €

11,66339

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 0,942

0,11480
11,21480
0,44859

5,36000

5,74000

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

5,36000

5,36000

5,74000

5,74000

2,00%

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,250 /R x

Unitats

11,66 €

1,94127

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,01281
1,86661
0,07466

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

DESPESES AUXILIARS

PREU

SIGNATURES

Subtotal...

0,45920

Ajudant muntador

h
A013M000

programador modular telegestionable de 8 estacions
bàsic, ampliable amb mòduls, en caixa de plàstic per a
exteriors i instal.lat dins d'armari. inclou cable elèctric
des del quadre elèctric fins al programador i des del
programador fins a les diferents electrovàlvules de reg
i el sensor de pluja. tot el material inclós completament
acabat.

Oficial 1a muntador

u

vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a
instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de
1'' de diàmetre

Oficial 1a muntador

vàlvula de rentat automàtica per a instal·lacio de reg
per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre +
vàlvula de bola manual, intal·lada en pericó i
connectada a embornal.

h

u

h

u

Mà d'obra:
A012M000

FJSAU070

Materials:
BJS5R200

Mà d'obra:
A012M000

FJS5R202

DESCRIPCIÓ
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19,73000 =

22,96000 =

Import

P- 94

P- 93

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

0,020 /R x

0,020 /R x

Parcial

1,94 €

Rend.: 1,000

Preu €

1,31727

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,01281

0,40000

0,85380

1,26661
0,05066

0,40000

0,40000

0,85380

1,50%

Subtotal...

0,40000 =

Subtotal...

0,39460

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

22,96000 =
19,73000 =

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,020 /R x

0,45920

1,32 €
Import

Parcial

Rend.: 1,000
Preu €

1,33807

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,01281
1,28661
0,05146

0,42000

1,50%

DESPESES AUXILIARS

0,42000

0,42000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

0,42000 =

CODI

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió
de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v
tub de goter, amb goters per enterrar xfs, goters
inserits 30cm, protegits per tal d'evitar la intrusió
d'arrels, amb tecnologia copper shield de rain bird amb
doble capa per a una major resistència, antidrenants
amb pressions de treball entre 0,58 i 4,14 bars i
autonetejables.

Oficial 1a muntador

h

anell degoter, amb goters per enterrar xfs, goters
inserits 30cm, degoters de 3,5l/h protegits per tal
d'evitar la intrusió d'arrels, amb tecnologia copper
shield de rain bird amb doble capa per a una major
resistència, antidrenants amb pressions de treball
entre 0,58 i 4,14 bars i autonetejables, anell de 2,5
metres de longitud, protegit amb tub corrugat de
drenatge de 25 mm de diàmetre nominal.

Mà d'obra:
A012M000

u

u

Materials:
BJS5C10L

FJS5C1DF

Ajudant muntador

tub cec de 16 mm de diàmetre.

Oficial 1a muntador

h

tub cec de 16 mm de diàmetre.

h

u

tub de goter, amb goters per enterrar xfs, goters
inserits 50cm, protegits per tal d'evitar la intrusió
d'arrels, amb tecnologia copper shield

A013M000

u

Mà d'obra:
A012M000

FJS5C10L

Materials:
BJS5C100

0,85380

PREU

NÚM

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Rend.: 1,000

Parcial

61

P- 96

pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg,
de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per tancar

u

Oficial 1a muntador

Ajudant muntador

colze de llautó de 1´´

te de llautó de 1´´

enllaç de llautó de 1´´

regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie pga,
peb, pesb, bpe i bpes
manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0
a 4 bars
electrovàlvula de rosca femella tipus pga de rain bird o
equivalent, d'1'' dn, amb alimentació del relè a 24 vca,
per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de
cabal, amb cos i tapa de pvc, tancament gradual,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè,
purgat intern
vàlvula d'esfera tipus sanwich de 1´´

h

h

u

u

u

u

u

u

u

Mà d'obra:
A012M000

A013M000

Materials:
BFWBUZ01

BFWBUZ02

BFWBUZ03

BJM5UZ01

BJM6UR10

BJSBU228

BN31UZ01

capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment
desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de
pvc de racord pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas
total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb
possibilitat d'obertura manual i drenatge intern,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs, regulador de pressió, manòmetre
de glicerina i filtre d'anelles 120 mesh. inclou tots els
accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i ajustada, dins de pericó.

Grava de pedrera, per a drens

t

Materials:
B0330020

BJSDC200

u

Manobre

h

A0140000

FJSFU228

Oficial 1a

h

pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg,
de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i
reblert de terra lateral. tot inclòs completament acabat.

Mà d'obra:
A0121000

u

0,36648

1,000

1,000

1,000

1,000

x

x

x

x

15,20000 =

30,04000 =

46,79000 =

71,21000 =

4,71000 =

8,01000 =

15,20000

30,04000

46,79000

71,21000

4,71000

4,00500

42,69000

enlllaç de llautó 1 1/2´´
manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0
a 4 bars
electrovàlvula de rosca femella tipus pga de rain bird o
equivalent, d'1 1/2'' dn, amb alimentació del relè a 24
vca, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de
cabal, amb cos i tapa de pvc, tancament gradual,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè,
purgat intern
vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides,
tipus sandwich, de 1''1/2 de diàmetre nominal, ràcor
pla i rosca mascle, de 10 bar de pn, de pvc
filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

u
u
u

BFWBUZ12
BJM6UR10
BJSBU238

BNER1451

u

u

te de llautó de 1 1/2´´

u
BFWBUZ11

BN31U010

colze de llautó de 1 1/2´´

u

Materials:
BFWBUZ10

Subtotal...

x

x

x

x

x

x

x

Subtotal...

15,67000 =

26,71000 =

47,34000 =

0,38421
200,93821
8,03753
208,97574

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

174,94000

25,61400

Import

208,98 €

247,28636

237,77535
9,51101

0,64035

194,44500

PREU

1,50%

174,94000

15,67000

26,71000

47,34000

8,83000
46,79000
46,79000 =

10,69000

18,91000

25,61400

11,83800

13,77600

Parcial

194,44500

15,67000

8,83000 =

21,38000 =

18,91000 =

Subtotal...

19,73000 =

22,96000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,500

1,000

0,600 /R x

0,600 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

15,67000 =

SIGNATURES

x

6,82000

42,69000

Import

Ajudant muntador

h

A013M000

x

DESPESES AUXILIARS

1,000
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x

6,82000 =

Subtotal...

19,73000

22,96000

Parcial

Oficial 1a muntador

capçal de sector de reg per aspersió, de 1´´ 1/2 de
diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment
desmuntable, format per vàlvula d'esfera manual de
pvc tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i
solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs, manòmetre de
glicerina i filtre d'anelles 120 mesh. inclou tots els
accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra
necessària per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i ajustada dins de pericó

h

u

filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:
A012M000

FJSFU338

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

1,000

x

19,73000 =

22,96000 =

Preu €

P- 97

u

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

0,500

1,000

1,000 /R x

1,000 /R x

Unitats

247,29 €

20,19843

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,15259

9,09648

19,42157
0,77686

9,09648

8,73000

10,17250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

8,73000 =

15,27000 =

10,17250

4,62000

5,55250

Import

1,50%

x

x

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,024

0,250 /R x

0,250 /R x

Unitats

20,20 €

FJSDC20G

P- 95

CODI
BNER1451

NÚM

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Rend.: 1,000

Parcial

63

enllaç de llautó de 2´´

regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie pga,
peb, pesb, bpe i bpes
manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0
a 4 bars
electrovàlvula de rosca femella tipus pga de rain bird o
equivalent, de 2'' dn, amb alimentació del relè a 24
vca, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de
cabal, amb cos i tapa de pvc, tancament gradual,
possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè,
purgat intern
vàlvula d'esfera tipus sanwich de 2´´

filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

u

u

u

u

u

u

BFWBUZ22

BJM5UZ01

BJM6UR10

BJSBU258

BN31UZDF

BNER1651

Ajudant muntador

h

A013M000

Materials:

Oficial 1a muntador

h
0,375 /R x

0,375 /R x

Subtotal...

19,73000 =

22,96000 =

Preu €

16,00875

7,39875

8,61000

Parcial

16,00875

Import

34,44 €

Rend.: 1,000

Unitats

822,28676

COST EXECUCIÓ MATERIAL

D060M0B2

Materials:
BQ21BC60

m3

u

h

Paperera trabucable homologada, d'acer tipus
´´simple´´, de 70 l de capacitat, de planxa d'acer
pintada de 1mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5mm, de 958mm d'alçada i
545mm d'amplada, ancorada amb dau de formigó
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Martell trencador manual

Manobre

h

A0140000

Maquinària:
C2001000

Oficial 1a

Paperera trabucable homologada, d'acer tipus
´´simple´´, de 70 l de capacitat, de planxa d'acer
pintada de 1mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5mm, de 958mm d'alçada i
545mm d'amplada, ancorada amb dau de formigó

h

u

vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25
bar de pn i preu alt

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:
A0121000

P- 100 FQ21VC65

UA

x

x

Subtotal...

67,53811 =

95,90000 =

Subtotal...

3,00000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

0,34116
126,57067
5,06283
131,63350

COST EXECUCIÓ MATERIAL

101,23551

2,25000

22,74400

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

101,23551

5,33551

95,90000

2,25000

2,25000

22,74400

13,86000

8,88400

Parcial

1,50%

DESPESES AUXILIARS

0,079

1,000

0,750 /R x

0,750 /R x

0,400 /R x

Unitats

131,63 €

34,44364

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,24013

16,87000

PREU

33,11888
1,32476

16,87000

16,87000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

16,87000 =

1,50%

x

DESPESES AUXILIARS

1,000

SIGNATURES

Mà d'obra:
A012M000

790,66035
31,62641

747,33000

42,69000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

747,33000

78,36000

299,96000

76,71000

46,79000

71,21000

32,06000

77,82000

64,42000

0,64035

Subtotal...

78,36000 =

74,99000 =

76,71000 =

46,79000 =

71,21000 =

16,03000 =

38,91000 =

32,21000 =

19,73000
42,69000

1,50%

x

x

x

x

x

x

x

x

DESPESES AUXILIARS

1,000

4,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

19,73000 =
Subtotal...

22,96000

Import

u
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vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25
bar de pn i preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada

te de llautó de 2´´

u

BFWBUZ21

u

colze de llautó de 2´´

u

Materials:
BFWBUZ20

1,000 /R x

22,96000 =

Preu €

CODI
BN318720

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

FN318724

Ajudant muntador

h

A013M000

1,000 /R x

Unitats

822,29 €

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

P- 99

Oficial 1a muntador

h

Mà d'obra:
A012M000

by pass de regmàster format per electrovàlvula master
de 2'' dn i 6 bar de, totalment desmuntable, format per
3 vàlvules d'esfera manual de pvc de racord pla i rosca
mascle per a la xarxa primaria i 1 vàlvula d'esfera
manual independent per a les boques de reg,
electrovàlvula de 2´´ de pas total amb regulador de
cabal i solenoide a 24v amb possibilitat d'obertura
manual i drenatge intern i connexions estanques,
regulador de pressió, manòmetre de glicerina i filtre
d'anelles 120 mesh. inclou tots els accessoris, tes i
colzes, de llautó, i la mà d'obra necessària per deixar
la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de
pericó.

NÚM

u

FJSFU558

P- 98

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

CODI

NÚM

UA

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Rend.: 1,000

Parcial

65

Manobre

h

u

u

m3

A0140000

Materials:
BQ31V413

BQ3Z1300

D060M0B2

Font CAUDAL URBIDERMIS SANTA&COLE o
equivalent, amb reixa. Cos de xapa d'acer inoxidable
AISI 316 i pintura en pols RAL 8004. Reixa
d'evacuació d'aigua anti esquitxades i safata interior
d'acer inoxidable AISI 316L electro-polit mate i sorrejat.
Sortidor de llautó acabat cromat mate i polsador model
Presto. Possibilitat d'incloure vàlvula anti gel. La font
s'encasta 10cm en el paviment i es fixe per mitjà d'una
placa base amb quatre perns corrugats. Amb la font
s'entrega la plca base. Disposa de regulador de
pressió i control temporitzat del flux per optimitzar al
màxim el consum d'aigua. L'element es lliura muntat i
inclou les instruccions d'ancoratge. No necessita
manteniment, excepte l'habitual per la neteja de
interior i el polsador. Inclou surtidor ipulsador de llautó
acabat en cromat mate. Inclou connexionat a xarxa
d'aigua i a tub de xarxa de sanejament. Inclou
ancoratge amb dau de formigó, arquetes, bases,
aixetes i tot el necessari per al conjunt.
Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Oficial 1a

h

Font CAUDAL URBIDERMIS SANTA&COLE o
equivalent, amb reixa. Cos de xapa d'acer inoxidable
AISI 316 i pintura en pols RAL 8004. Reixa
d'evacuació d'aigua anti esquitxades i safata interior
d'acer inoxidable AISI 316L electro-polit mate i sorrejat.
Sortidor de llautó acabat cromat mate i polsador model
Presto. Possibilitat d'incloure vàlvula anti gel. La font
s'encasta 10cm en el paviment i es fixe per mitjà d'una
placa base amb quatre perns corrugats. Amb la font
s'entrega la plca base. Disposa de regulador de
pressió i control temporitzat del flux per optimitzar al
màxim el consum d'aigua. L'element es lliura muntat i
inclou les instruccions d'ancoratge. No necessita
manteniment, excepte l'habitual per la neteja de
interior i el polsador. Inclou surtidor ipulsador de llautó
acabat en cromat mate. Inclou connexionat a xarxa
d'aigua i a tub de xarxa de sanejament. Inclou
ancoratge amb dau de formigó, arquetes, bases,
aixetes i tot el necessari per al conjunt.

Mà d'obra:
A0121000

u

2.288,85338

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.078,75056

2.200,82056
88,03282

2.078,75056

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

u

Materials:
BQA2V008

Manobre

h
A0140000

Materials:

Oficial 1a d'obra pública

h

Mini-carrussel pneumàtic, amb una alçada de 0,60 m.
Inclou excavació de daus, daus de formigó, elements
de fixació, muntatge, així com tots els elements
necessaris per a la seva correcta col.locació.
Mà d'obra:
A012N000

P- 104 FQA2V009

Manobre

h

A0140000

Gronxador niu, amb una alçada de 2 m i seients amb
cadenes, amb una longitud de 7 m. Inclou excavació
de daus, daus de formigó, elements de fixació,
muntatge, així com tots els elements necessaris per a
la seva correcta col.locació.

Oficial 1a d'obra pública

Gronxador niu, amb una alçada de 2 m i seients amb
cadenes, amb una longitud de 7 m. Inclou excavació
de daus, daus de formigó, elements de fixació,
muntatge, així com tots els elements necessaris per a
la seva correcta col.locació.

h

u

u

Mà d'obra:
A012N000

P- 103 FQA2V008

x

Subtotal...

2,000 /R x

2,000 /R x

Unitats

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

Rend.: 1,000

81,38000

36,96000

44,42000

81,38000

Import

1.836,95 €

5.053,12262

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,05175

4.733,65000

122,07000

Import

4.858,77175
194,35087

Parcial

4.733,65000

4.733,65000

122,07000

55,44000

66,63000

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

2,50%

4.733,65000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

3,000 /R x

3,000 /R x

Unitats

5.053,12 €

176,19108

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

2,03450

86,00000

81,38000

169,41450
6,77658

86,00000

86,00000

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

86,00000 =

81,38000

36,96000

44,42000

Parcial

2,50%

x

DESPESES AUXILIARS

1,000

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

PREU
176,19 €

SIGNATURES

6,76056

21,99000

2.050,00000

122,07000

Import

u

Materials:
BQA2V003

2,000 /R x

2,000 /R x

Unitats

Rend.: 1,000
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67,53811 =

21,99000 =

2.050,00000 =

122,07000

55,44000

66,63000

Manobre

h

A0140000

18 grips per a rocòdrom, fixats mecànicament a la
tarima.

Oficial 1a d'obra pública

h

Rocòdrom infantil, sobre tarima de paviment, amb
rastrells, amb 18 grips d'escalada petits, fixats
mecànicament a la tarima.

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:
A012N000

u

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

x

x

x

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

CODI

P- 102 FQA2V003

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

0,1001

1,000

1,000

3,000 /R x

3,000 /R x

Unitats

2.288,85 €

PREU

NÚM

P- 101 FQ31V413

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

1,000
x

1.682,88000 =

1.682,88000

67

Manobre

h

Materials:

Oficial 1a d'obra pública

h
2,000 /R x
2,000 /R x

22,21000 =

Subtotal...

18,48000 =

81,38000

36,96000

44,42000

Parcial

81,38000

Import

Manobre

h
A0140000

Materials:

Oficial 1a d'obra pública

Troncs, de fusta de robinia, amb una alçada de 30-40
cm i un diàmetre de 18/21 cm. Inclou excavació de
daus, daus de formigó, elements de fixació, muntatge,
així com tots els elements necessaris per a la seva
correcta col.locació.

h

u

Sortidor d'agua, per a joc d'aigua, amb cilindre de
pedestal i surtidor en la part superior. Inclou bomba
d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2 trajectòries
amb tancament, canal amb tancament de cunya, canal
amb comporta. Inclou fixacions a daus de formigó i tots
els elements que porten els jocs, per a un correcte
funcionament. Inclou connexionat a xarxa d'aigua.

Mà d'obra:
A012N000

P- 108 FQA2V013

u

Materials:
BQA2V12

Manobre

Oficial 1a d'obra pública

Sortidor d'agua, per a joc d'aigua, amb cilindre de
pedestal i surtidor en la part superior. Inclou bomba
d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2 trajectòries
amb tancament, canal amb tancament de cunya, canal
amb comporta. Inclou fixacions a daus de formigó i tots
els elements que porten els jocs, per a un correcte
funcionament. Inclou connexionat a xarxa d'aigua.

Sortidor vertical, per a joc d'aigua, amb cilindre de
pedestal i surtidor en la part superior. Inclou bomba
d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2 trajectòries
amb tancament, canal amb tancament de cunya, canal
amb comporta. Inclou fixacions a daus de formigó i tots
els elements que porten els jocs, per a un correcte
funcionament. Inclou connexionat a xarxa d'aigua.

DESCRIPCIÓ
x

Subtotal...

x

Subtotal...

6.000,80000 =

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

2,000 /R x

2,000 /R x

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

81,38000

36,96000

44,42000

81,38000

Import

465,31 €

Rend.: 1,000

Preu €

6.327,58308

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

2,03450
6.084,21450
243,36858

6.000,80000

81,38000

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

6.000,80000

6.000,80000

81,38000

36,96000

44,42000

6.327,58 €

2,50%

DESPESES AUXILIARS

1,000

2,000 /R x

2,000 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

3.691,96308

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,03450

3.466,55000

PREU

3.549,96450
141,99858

Parcial

3.466,55000

3.466,55000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

2,50%

3.466,55000 =

DESPESES AUXILIARS

1,000

SIGNATURES

Preu €

3.691,96 €

h

A0140000

u

UA
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Unitats

Rend.: 1,000

10.558,76068

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Mà d'obra:
A012N000

P- 107 FQA2V012

u

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

A0140000

Sortidor vertical, per a joc d'aigua, amb cilindre de
pedestal i surtidor en la part superior. Inclou bomba
d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2 trajectòries
amb tancament, canal amb tancament de cunya, canal
amb comporta. Inclou fixacions a daus de formigó i tots
els elements que porten els jocs, per a un correcte
funcionament. Inclou connexionat a xarxa d'aigua.

2,03450

10.069,24000

10.152,65450
406,10618

10.069,24000

Subtotal...

81,38000

Import

2,50%

10.069,24000

10.069,24000 =

81,38000

36,96000

44,42000

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

2,000 /R x

2,000 /R x

Unitats

10.558,76 €

1.836,94628

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

2,03450
1.766,29450
70,65178

1.682,88000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1.682,88000
2,50%

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

CODI
BQA2V011

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Mà d'obra:
A012N000

u

u

Materials:
BQA2V010

P- 106 FQA2V011

Manobre

h

Esquelet de troncs, amb una alçada de 1,70 m,
realitzat amb troncs de fusta de robinia, amb troncs
verticals i horitzontals , xarxes i cordes. Inclou
excavació de daus, daus de formigó, elements de
fixació, muntatge, així com tots els elements
necessaris per a la seva correcta col.locació.

Oficial 1a d'obra pública

h

Esquelet de troncs, amb una alçada de 1,70 m,
realitzat amb troncs de fusta de robinia, amb troncs
verticals i horitzontals , xarxes i cordes. Inclou
excavació de daus, daus de formigó, elements de
fixació, muntatge, així com tots els elements
necessaris per a la seva correcta col.locació.

A0140000

u

Mà d'obra:
A012N000

P- 105 FQA2V010

Mini-carrussel pneumàtic, amb una alçada de 0,60 m.
Inclou excavació de daus, daus de formigó, elements
de fixació, muntatge, així com tots els elements
necessaris per a la seva correcta col.locació.

PREU

NÚM

u

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI
BQA2V009

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

7,000
x

52,00000 =

364,00000

69

Ajudant muntador

h

u

m3

Materials:
BQAD1110

D060M0C1

Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer
inoxidable, d'1 m d'alçada
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Oficial 1a muntador

h
4,000 /R x

0,400

1,000
x

x

4,000 /R x

22,96000 =

69,32549 =

3.375,80000 =

Subtotal...

19,73000 =

27,73020

3.375,80000

170,76000

78,92000

91,84000

Parcial

170,76000

Import

u

Caixa niu de fusta per a ocells, totalment instal.lada
amb tot el necessari.

Ajudant muntador
Materials:
BQZ5V282

Oficial 1a muntador
h
A013M000

x

Subtotal...

26,58715

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,08206

22,20000

3,28250

Import

25,56456
1,02258

22,20000

22,20000

3,28250

0,98650

2,29600

26,59 €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

2,50%

22,20000 =

Subtotal...

19,73000 =

22,96000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,050 /R x

0,100 /R x

Unitats

Parcial

216,47255

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,82880

174,16588

208,14668
8,32587

174,16588

173,78000

33,15200

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

173,78000 =

0,38588

33,15200

9,24000

5,91900

6,88800

11,10500

2,50%

x

35,08000 =

DESPESES AUXILIARS

1,000

x

Subtotal...

18,48000 =

19,73000 =

22,96000 =

22,21000 =

Preu €

SIGNATURES

Preu €

3.719,93 €

h

Caixa niu de fusta per a ocells, totalment instal.lada
amb tot el necessari.
Mà d'obra:
A012M000

u

0,011

0,500 /R x

0,300 /R x

0,300 /R x

0,500 /R x

Unitats

216,47 €

3.719,92566

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

2,56140
3.576,85160
143,07406

Parcial

PREU
3.403,53020
1,50%

3.403,53020

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...
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Unitats

Rend.: 1,000

22.132,36376

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 112 FQZ5V282

BQZ53122

u

Manobre

h

A0140000

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Aparcament de bicicletes individual, de fosa de ferro
nodular, amb capacitat per a 2 bicicletes, per a
col·locar encastat

Ajudant muntador

h

A013M000

t

Oficial 1a muntador

h

A012M000

Materials:
B0710180

Oficial 1a paleta

Aparcament de bicicletes individual, de fosa de ferro
nodular, amb capacitat per a 2 bicicletes, ancorat a
l'obra amb morter

h

u

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:
A0122000

P- 111 FQZ53122

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

A013M000

Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer
inoxidable, d'1 m d'alçada

4,06900

21.114,29000

21.281,11900
851,24476

21.114,29000

Subtotal...

162,76000

Import

2,50%

21.114,29000

21.114,29000 =

162,76000

73,92000

88,84000

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

4,000 /R x

4,000 /R x

Unitats

22.132,36 €

465,31108

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

447,41450
17,89658

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

364,00000
2,03450

364,00000
2,50%

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

CODI

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Mà d'obra:
A012M000

u

u

Materials:
BQA2V014

P- 110 FQAD1110

Manobre

h

Balancí d'aigua, amb pedestal per a bomba d'aigua,
bomba d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2
trajectòries amb tancament, canal amb tancament de
cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a daus de
formigó i tots els elements que porten els jocs, per a un
correcte funcionament. Inclou connexionat a xarxa
d'aigua.

Oficial 1a d'obra pública

h

Balancí d'aigua, amb pedestal per a bomba d'aigua,
bomba d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2
trajectòries amb tancament, canal amb tancament de
cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a daus de
formigó i tots els elements que porten els jocs, per a un
correcte funcionament. Inclou connexionat a xarxa
d'aigua.

A0140000

u

Mà d'obra:
A012N000

P- 109 FQA2V014

Troncs, de fusta de robinia, amb una alçada de 30-40
cm i un diàmetre de 18/21 cm. Inclou excavació de
daus, daus de formigó, elements de fixació, muntatge,
així com tots els elements necessaris per a la seva
correcta col.locació.

PREU

NÚM

u

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI
BQA2V013

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Rend.: 1,000

Parcial

71

h

m3

Maquinària:
C1313330

Materials:
BR3P2110

m3

Materials:
BR3PE210

populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules ntj o contenidor

3,13500

1,000

Unitats
x

176,74000 =

Preu €

176,74000

Parcial

Import

183,81 €

4,51971

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

4,34588
0,17384

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

3,13500
0,00992

3,13500

0,53988

0,66108

Import

Materials:

P- 119 FR4CJ212

Materials:
BR4B4631

P- 118 FR4B4631

Materials:
BR496261

P- 117 FR496261

Materials:
BR4916A6

P- 116 FR4916A6

u

u

u

u

u

u

u

UA

subministrament de pennisetum villosum en contenidor
de 3 l

ceanothus griseus 'yankee point' en contenidor de 3 l

subministrament de ceanothus griseus 'yankee point'
en contenidor de 3 l

verbena bonariensis en contenidor de 3 l

subministrament de verbena bonariensis en contenidor
de 3 l

pennisetun setaceum rubrum en contenidor de 3 l

subministrament de pennisetun setaceum rubrum en
contenidor de 3 l

DESCRIPCIÓ

2,98000 =

2,98000
2,98000

3,18000

Import

3,55000

Import

Unitats

Preu €

Rend.: 1,000

Import

3,69 €

3,69200

Parcial

3,55000

3,55000

3,55000
0,14200

Subtotal...

3,55000 =

3,69 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL

x

Preu €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

Unitats

Rend.: 1,000

3,30720

Parcial

3,18000

3,18000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

3,18000 =

3,31 €

3,18000
0,12720

x

Preu €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

Unitats

Rend.: 1,000

3,09920

Parcial

2,98000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

Import

2,98000
0,11920

x

Preu €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

Unitats

3,10 €

183,80960

Rend.: 1,000

176,74000
7,06960

Parcial

PREU
176,74000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

176,74000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

SIGNATURES

subministrament de populus alba de perímetre de 20 a
25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj o
contenidor

31,35000 =
Subtotal...

0,53988

0,53988

0,66108

0,66108

1,50%

x

Subtotal...

44,99000 =

Subtotal...

23,61000 =

DESPESES AUXILIARS

0,100

0,012 /R x

0,028 /R x

Parcial

4,52 €

Rend.: 1,000

Preu €

43,83642

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,02479

36,67125

42,15040
1,68602

36,67125

36,67125

3,80166

CODI
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Materials:
BR45B42C

u

escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Ajudant jardiner

encoixinament triturat de restes de poda de 10 a 35
mm, subministrada a granel, escampat <amb mitjans
necessaris, en capa uniforme de gruix 10 cm.

3,80166
3,80166

1,65270

1,50%

Subtotal...

31,75000 =

1,65270
1,65270

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

Subtotal...

44,99000 =

Subtotal...

23,61000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,155

0,0845 /R x

0,070 /R x

Unitats

43,84 €

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

u

h

Maquinària:
C1313330

m2

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Ajudant jardiner

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

P- 115 FR45B42C

h

Mà d'obra:
A013P000

P- 114 FR3SE212

h

Mà d'obra:
A013P000

m3

PREU

NÚM

P- 113 FR3P2111

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22
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DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
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1,000
x

3,55000 =

3,55000

73

u

u

u

u

u

u

u

d'artemisia

arborescens

en

4,34000 =

4,34000

Preu €

Parcial

Import

3,60 €

Unitats

Rend.: 1,000

3,10000

3,22400

3,10000

3,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

3,10000 =

Import

Materials:
BR4GN231

P- 126 FR4GN231

u

u

u

u

u

u

argyrantheum frutescens en contenidor de 5 l

subministrament de argyrantheum frutescens en
contenidor de 5 l

teucrium fruticans en contenidor de 5 l

subministrament de teucrium fruticans en contenidor
de 5 l

bougainvillea glabra, bougainvillea spectabilis i
bougainvillea sp. (taronja i blanca) en contenidor de 5 l

subministrament de bougainvillea glabra, bougainvillea
spectabilis i bougainvillea sp. (taronja i blanca) en
contenidor de 5 l

3,46000 =

3,46000
3,46000

15,55000 =

15,55000
15,55000

5,97000

Import

4,25000

Import

4,42000

4,25000

4,25000

4,25000
0,17000

Subtotal...

4,25000 =

4,42 €

COST EXECUCIÓ MATERIAL

x

Preu €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

Unitats

Rend.: 1,000

6,20880

Parcial

5,97000

5,97000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

5,97000 =

6,21 €

5,97000
0,23880

x

Preu €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

Unitats

Rend.: 1,000

16,17200

Parcial

15,55000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

Import

15,55000
0,62200

x

Preu €

16,17 €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

Unitats

Rend.: 1,000

3,59840

Parcial

3,46000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

3,46000
0,13840

x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

PREU

SIGNATURES

3,10000
0,12400

x

Parcial

Materials:
BR4GC231

P- 125 FR4GC231

Materials:
BR4FA633

P- 124 FR4FA633

subministrament de lomandra longuifolia tanika en
contenidor de 3 l
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

Preu €

3,22 €

Unitats

Rend.: 1,000

4,34000

4,51360

4,34000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

Import

4,34000
0,17360

x

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

Preu €

4,51 €

Unitats

Rend.: 1,000

3,80000

Import

3,95200

3,80000

3,80000

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

3,80000 =

Preu €

3,80000
0,15200

x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

Unitats

3,95 €

Rend.: 1,000

u

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

subministrament de lomandra longuifolia tanika en
contenidor de 3 l

bulbine frutescens en contenidor de 3 l

subministrament de bulbine frutescens en contenidor
de 3 l

euryops pectinatus en contenidor de 5 l

subministrament d'euryops pectinatus en contenidor de
5l

artemisia arborescens en contenidor de 3 l

subministrament
contenidor de 5 l

3,69200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,55000

3,55000
0,14200

3,55000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

CODI
Materials:
BR4DR219

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

P- 123 FR4DR219

Materials:
BR4DR213

P- 122 FR4DR213

Materials:
BR4D5L31

P- 121 FR4D5L31

Materials:
BR4D4L33

P- 120 FR4D4L33

pennisetum villosum en contenidor de 3 l

PREU

NÚM

u

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI
BR4CJ212

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro
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Rend.: 1,000
Parcial

75

Ajudant jardiner

Camió per a transport de 7 t

Camió cisterna de 8 m3

Camió grua de 3 t

sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c,
subministrat a granel

h

h

h

h

m3

t

m3

A013P000

Maquinària:
C1501700

C1502E00

C1503300

Materials:
B0111000

B0315600

BR341110
0,108

0,378

0,120
x

x

x

0,132 /R x

0,110 /R x

29,10000 =

35,06000 =

38,45000 =

1,33000 =

Subtotal...

37,98000 =

38,38000 =

3,49200

3,78648

14,53410

0,15960

12,72716

5,01336

4,22180

12,72716

61,94700

Import

u

Materials:
B0111000

C1502F00

Maquinària:
C1313330

A013P000

Mà d'obra:
A012PP00

m3

h

h

h

h

Aigua

Camió cisterna de 10 m3

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Ajudant jardiner

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

trasplantament fora de l'obra d'arbre planifoli de 20 a
25 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals i necessaris,
formació de pa de terra amb mitjans manuals i
necessaris, excavació de clot de plantació de
120x120x60 cm amb retroexcavadora i mitjans
manuals i necessaris, plantació a zona a decidir per
l'ajuntament, reblert del clot amb 50% de sorra, 25%
de terra de l'excavació i 25% de compost, càrrega de
les terres sobrants i transport a abocador. inclou totes
les feines de preparació de l'arbre i poda de capçada,
la dotació de sistema de reg.

x

Subtotal...

0,26600

0,170

x

1,000 /R x

2,000 /R x

2,000 /R x

2,000 /R x

Unitats

1,33000 =

Subtotal...

42,25000 =

44,99000 =

Subtotal...

23,61000 =

32,58000 =

Preu €

Rend.: 1,000

0,22610

132,23000

42,25000

89,98000

112,38000

47,22000

65,16000

132,23000

112,38000

Import

373,01 €

6,80218

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,09646

0,01330

6,43080

6,54056
0,26162

Parcial

0,01330

0,01330

6,43080

5,66640

0,49840

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

1,33000 =

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

0,010

23,61000 =

24,92000 =

26,60000 =

Preu €

6,80 €

SIGNATURES

61,94700

54,30300

4,98400

2,66000

P- 131 FR6P1465

m3

Materials:
B0111000

0,240 /R x

0,020 /R x

0,010 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

97,84689

0,92921

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

PREU
18,48018

94,08354
3,76334

1,50%

18,48018

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...
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Subtotal...

23,61000 =

24,92000 =

26,60000 =

Preu €

97,85 €

Ajudant jardiner

h

Aigua

Oficial 2a jardiner

h

Oficial 1a jardiner

plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor
de 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm
amb mitjans manuals i necessaris, reblert del clot amb
terra vegetal prèviament aportada. regs i manteniment
fins a la recepció definitiva de l'obra.

DESCRIPCIÓ

A013P000

h

u

UA

A012P200

Mà d'obra:
A012P000

P- 130 FR662331

CODI

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

0,120 /R x

2,300 /R x

0,200 /R x

0,100 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

Parcial

3,69000

3,83760

3,69000

3,69000

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

3,69000 =

Parcial

3,69000
0,14760

x

Preu €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

Unitats

3,84 €

Rend.: 1,000

2,71000

Import

2,81840

2,71000

2,71000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

2,71000 =

Preu €

2,71000
0,10840

x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,000

Unitats

2,82 €

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Aigua

Oficial 2a jardiner

h

A012P200

plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor,
de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 100x100x120 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%),càrrega de les
terres sobrants a camió i cànon d'abocament. regs i
manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra.

subministrament de westringia mundi en contenidor de
3l

subministrament de westringia mundi en contenidor de
3l

Oficial 1a jardiner

u

u

festuca glauca en contenidor de 3 l

h

u

u

subministrament de festuca glauca en contenidor de 3
l

Mà d'obra:
A012P000

P- 129 FR614342

Materials:
BR4JP631

P- 128 FR4JP631

Materials:
BR4JHPA7

u

PREU

NÚM

P- 127 FR4JHPA7

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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1,7163
x

62,16000 =

106,68521

77

Camió per a transport de 12 t

Camió cisterna de 10 m3

Camió grua

h

h

h

m3

t

m3

C1501800

C1502F00

C1503000

Materials:
B0111000

B0315601

BR341150

0,520

1,33000 =

0,69160

Parcial

Import

16,00 €

Rend.: 1,000

Preu €

466,40869

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

448,46989
17,93880

142,15348

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

142,15348

7,81788

133,64400

3,03735

Subtotal...

48,11000 =

62,16000 =

181,78506

121,49400

2,50%

x

x

x

181,78506

40,09000

21,12500

17,34500

103,22506

121,49400

Import

D060M0B2

Materials:
BRB5VV02

Maquinària:
C13161D0

A013P000

Mà d'obra:
A012P000

P- 134 FR9FVV02

m3

m

h

h

h

m

Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 100x100mm,
amb tractament de sals de coure en autoclau per un
grau de protecció profunda, fixat a dau de formigó
armat HM-20mm, amb excavació de rasa amb mitjans
mecànics inclosa
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

Ajudant jardiner

Oficial 1a jardiner

Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 100x100mm,
amb tractament de sals de coure en autoclau per un
grau de protecció profunda, fixat a dau de formigó
armat HM-20mm, amb excavació de rasa amb mitjans
mecànics inclosa

Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 30x140mm,
amb tractament de sals de coure en autoclau per un
grau de protecció profunda, fixat a dau de formigó
armat HM-20mm, amb excavació de rasa amb mitjans
mecànics inclosa
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

0,080

1,100

x

x

0,020 /R x

0,100 /R x

0,100 /R x

Unitats

Subtotal...

67,53811 =

5,55000 =

Subtotal...

46,62000 =

Subtotal...

23,61000 =

26,60000 =

Preu €

11,50805

5,40305

6,10500

0,93240

0,93240

5,02100

2,36100

2,66000

Parcial

11,50805

0,93240

5,02100

Import

18,29 €

16,00245

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,12553

9,30805

0,93240

5,02100

15,38698
0,61548

9,30805

5,40305

3,90500

0,93240

0,93240

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

67,53811 =

2,36100
5,02100

PREU

2,50%

x

3,55000 =

Subtotal...

46,62000 =

DESPESES AUXILIARS

0,080

1,100

x

0,020 /R x

23,61000 =
Subtotal...

2,66000

SIGNATURES

DESPESES AUXILIARS

0,1625

2,150

Subtotal...

40,09000 =

42,25000 =

34,69000 =

44,99000 =

Subtotal...

66,10800

55,38600

Parcial

m3

m

h

0,100 /R x

26,60000 =
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Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 30x140mm,
amb tractament de sals de coure en autoclau per un
grau de protecció profunda, fixat a dau de formigó
armat HM-20mm, amb excavació de rasa amb mitjans
mecànics inclosa

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

1,000 /R x

0,500 /R x

0,500 /R x

2,2944 /R x

23,61000 =

32,58000 =

Preu €

D060M0B2

Materials:
BRB5VV01

Maquinària:
C13161D0

Ajudant jardiner

h

A013P000

0,100 /R x

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Mà d'obra:

m

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

h

Maquinària:
C1313330

2,800 /R x

1,700 /R x

Unitats

466,41 €

373,00714

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

2,80950

111,24121

358,66071
14,34643

111,24121

4,32990

2,50%

Subtotal...

48,11000 =

DESPESES AUXILIARS

x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

0,090

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a jardiner

UA
h

CODI
A012P000

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

P- 133 FR9FVV01

Ajudant jardiner

h

Aigua

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

h

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

Mà d'obra:
A012PP00

u

A013P000

P- 132 FR6P1595

m3

BR341150

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

PREU

NÚM

t

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI
B0315601

PARTIDES D'OBRA
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DESPESES AUXILIARS

Parcial

79

u

u

u

Materials:
BRZ22510

BRZZU010

BRZZU015

peó jardiner

h

h

u

A016P000

Maquinària:
C1502000

Materials:
BRZZU010

petit material per a instal·lacions i treballs en zones
verdes

camió per a treballs generals neteja i transport d'eines
de 7 t de càrrega

Ajudant jardiner

h

A013P000

3,000
x

0,030 /R x

0,002 /R x

0,002 /R x

0,86000 =

Subtotal...

28,65000 =

Subtotal...

25,97000 =

23,61000 =

26,60000 =

Preu €

2,58000

0,85950

0,85950

0,15236

0,05194

0,04722

0,05320

Parcial

0,85950

0,15236

Import

u

subministrament de salvia microphylla 'pink blush', en
contenidor de 3 l

Escombradora autopropulsada

h

P- 139 GR4H9S34

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

h
C170E000

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica
C1311440

h

Manobre especialista

h
A0150000

Maquinària:
C110F900

Oficial 1a

h

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

PREU

x

x

Subtotal...

Subtotal...

Unitats

Preu €

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

36,56000 =

81,69000 =

81,50000 =

Subtotal...

19,19000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,0015 /R x

0,001 /R x

0,0015 /R x

0,003 /R x

0,0015 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

Parcial

0,25878

0,05484

0,08169

0,12225

0,09089

0,05757

0,03332

Import

3,55 €

0,36507

0,35103
0,01404

0,00136

0,25878

0,09089

Import

0,37 €

18,74660

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,09038

11,91000

6,02520

Import

18,02558
0,72102

Parcial

11,91000

0,35000

11,56000

6,02520

2,83320

3,19200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

0,35000 =

5,78000 =

Subtotal...

23,61000 =

26,60000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

1,000

2,000

0,120 /R x

0,120 /R x

Unitats

18,75 €

3,73791

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,00229
3,59415
0,14377

2,58000
1,50%

Parcial

2,58000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

SIGNATURES

0,002 /R x

Unitats

3,74 €

Rend.: 1,000

m2

estaca de fusta de castanyer, de secció circular, de 8
cm de diàmetre i 2,5 m de llargària
abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

Ajudant jardiner

Oficial 1a jardiner

aspratge doble d'arbre mitjançant 2 roll de fusta de
castanyer de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5
m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30
cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

Mà d'obra:
A0121000

u

u

h

h

u

DESCRIPCIÓ
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Oficial 1a jardiner

15,08153

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 138 G219Q200

BRZ22510

Materials:
BRZ2182G

A013P000

Mà d'obra:
A012P000

P- 137 FRZ22823

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

h

manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o
herbàcia. inclou les escardes, l'adobat, l'esporga i la
reposició del mulch.

0,18837

1,75500

12,55810

14,50147
0,58006

1,75500

0,86000

0,86000

0,03500

12,55810

9,26610

1,50%

Subtotal...

0,86000 =

0,86000 =

0,35000 =

Subtotal...

0,93100
2,36100

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

x

x

25,97000 =

23,61000 =

26,60000 =

DESPESES AUXILIARS

1,000

1,000

0,100

0,3568 /R x

0,100 /R x

0,035 /R x

Preu €

15,08 €

Rend.: 1,000

Unitats

18,29045

COST EXECUCIÓ MATERIAL

CODI

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Mà d'obra:
A012P000

m2

peó jardiner

h

A016P000

P- 136 FRMAUM30

Ajudant jardiner

h

abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges
petit material per a instal·lacions i treballs en zones
verdes
accessoris i petit material per a reg

Oficial 1a jardiner

h

manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de
reg automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les
brides i els tutors, inclus amb endoterapia, i la revisió
del funcionament del sistema de reg. inclou els
materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els
vehicles i els elements de seguretat necessaris per al
manteniment total. inclou el transport de les restes
vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Mà d'obra:
A012P000

u

A013P000

P- 135 FRMAUM10

0,12553
17,58698
0,70348

2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

PREU

NÚM

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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1,000
x

3,41000 =

3,41000

81

u

u

B1ZFW605

B1ZFY605

h

m

Materials:
B1Z6211A

tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut

ajudant per a seguretat i salut

1,000
x

0,120 /R x

0,70000 =

Subtotal...

19,73000 =

Preu €

0,70000

2,36760

2,36760

Parcial

2,36760

Import

3,27 €

Rend.: 1,000

u

Materials:
BVR3S404

u

anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del
rang de textures pel mètode granulomètric per
sedimentació discontínua, anàlisi del ph (en h2o 1:2,5),
anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica
(prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic
equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (p, k, mg,
ca, n orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15,
16 (b), 8, segons moa iii)

anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del
rang de textures pel mètode granulomètric per
sedimentació discontínua, anàlisi del ph (en h2o 1:2,5),
anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica
(prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic
equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (p, k, mg,
ca, n orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15,
16 (b), 8, segons moa iii)

planxa de poliestirè expandit (eps), de 10 mm de gruix,
de 30 kpa de tensió a la compressió, de 0,2 m2.k/w de
resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte,
per a seguretat i salut

m2

P- 143 JR31S404

llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

m3

B1Z0D300
B1Z73100

x

x

x

Subtotal...

1,02000 =

243,22000 =

1,65000 =

Subtotal...

19,73000 =

22,21000 =

Preu €

1,000

Unitats
x

Subtotal...

111,19000 =

Preu €

111,19000

111,19000

111,19000

Import

115,64 €

33,55581

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,31455
32,26520
1,29061

10,98065

20,97000

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

10,98065

0,81600

9,33965

0,82500

20,97000

9,86500

11,10500

Parcial

1,50%

DESPESES AUXILIARS

0,800

0,0384

0,500

0,500 /R x

0,500 /R x

Unitats

33,56 €

3,26780

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,03551

0,73900

PREU

3,14211
0,12568

0,73900

0,03900

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

0,13000 =

1,50%

x

DESPESES AUXILIARS

0,300

SIGNATURES

Unitats

4,97404

COST EXECUCIÓ MATERIAL

filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut

kg

ajudant per a seguretat i salut

h

Materials:
B1Z0A010

oficial 1a per a seguretat i salut

h

A01H3000

protecció individual de tronc d'arbre de perímetre
aproximat entre 35 i 75 cm, amb estructura de fustes
lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima,
col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb
el desmuntatge inclòs

dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:
A01H2000

u

UA
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protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2
m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer
galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb
el desmuntatge inclòs

4,78273
0,19131

1,37720

3,35520

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,37720

0,08000

0,82800

0,46920

3,35520

0,05033

Subtotal...

0,08000 =

2,76000 =

0,46000 =

1,77680
1,57840

Import

1,50%

x

x

x

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,300

1,020

Subtotal...

19,73000 =

22,21000 =

Parcial

P- 142 HRE2210L

u

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Mà d'obra:
A01H3000

m

m

Materials:
B1ZF6300

0,080 /R x

0,080 /R x

Preu €

4,97 €

Rend.: 1,000

Unitats

3,54640

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,41000

3,41000
0,13640

3,41000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

CODI
B1Z6AF0A

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

P- 141 HRE21100

ajudant per a seguretat i salut

h

tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, per a
seguretat i salut
accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió, per a seguretat i salut
part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió, per a
seguretat i salut

oficial 1a per a seguretat i salut

h

tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, une-en 12201-2, dific.mig, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, col·locat al fons de la rasa i amb el
desmuntatge inclòs

Mà d'obra:
A01H2000

m

salvia microphylla 'pink blush', en contenidor de 3 l

A01H3000

P- 140 HFB26355

u

PREU

NÚM

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI
Materials:
BR4H9S34

PARTIDES D'OBRA
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Parcial

83

h

Maquinària:
C1313330

Manobre
6,375 /R x

Unitats

Subtotal...

18,48000 =

Preu €

117,81000

117,81000

Parcial

117,81000

Import

124,36 €

113,24279

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

1,40730
108,88730
4,35549

1,50%

13,66000

93,82000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

13,66000

13,66000

93,82000

C1313330

Maquinària:
C1105A00

P- 149 K2191306

Mà d'obra:
A0140000

h

h

h

m

m

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Retroexcavadora amb martell trencador

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Manobre

Arrencada de coronament de mur, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Manobre

Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la retirada de fonament corregut i tot
el necessari.

Subtotal...

Parcial

Subtotal...

3,46337

3,33016

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,33016

1,07976

2,25040

Parcial

3,46 €

4,87687

4,68930
0,18757

0,06930

4,62000

Import

3,33016
0,13321

Subtotal...

44,99000 =

56,26000 =

Preu €

4,62000

4,62000

4,88 €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

0,024 /R x

0,040 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

18,48000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,250 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

71,00726

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,00901

67,26720

Import

68,27621
2,73105

Parcial

67,26720

67,26720

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

18,48000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

3,640 /R x

Unitats

71,01 €

124,36024

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

1,76715
119,57715
4,78309

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

DESPESES AUXILIARS

PREU

SIGNATURES

h

55,44000
38,38000

Import

113,24 €

h

m3

DESCRIPCIÓ
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Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

13,66000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

1,000 /R x

Subtotal...

19,19000 =

18,48000 =

Preu €

P- 148 K218VA41

Mà d'obra:
A0140000

P- 147 K214V261

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Mà d'obra:
A0140000

m3

h

Maquinària:
C1101200

2,000 /R x

3,000 /R x

Unitats

Parcial

47,97707

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,41580
46,13180
1,84527

17,99600

27,72000

Import

1,50%

17,99600

17,99600

27,72000

27,72000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

44,99000 =

Subtotal...

18,48000 =

DESPESES AUXILIARS

0,400 /R x

1,500 /R x

Preu €

47,98 €

Rend.: 1,000

Unitats

115,63760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

CODI

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

P- 146 K2148251

Manobre especialista

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

Manobre

h

Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Manobre

Cala en paviment, per a localització de serveis, amb
retirada de la subbase fins a descobrir instal.lació, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic.

A0150000

m3

u

Mà d'obra:
A0140000

P- 145 K2148212

h

Mà d'obra:
A0140000

P- 144 K168V004

111,19000
4,44760

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

PREU

NÚM

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Rend.: 1,000

Parcial

85

Manobre especialista

h

Maquinària:
C1101200

1,84800

0,050 /R x

18,48000 =

0,04265
3,56865
0,14275
3,71139

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,68300

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

Unitats

22,96000 =

Preu €

Rend.: 1,000

Parcial
3,44400

Import

9,11 €

3,63549

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,44400

Import

0,68300

Arrencada de línea elèctrica aèria, per a xarxa
d'enllumenat, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió de la xarxa, l'estracció d'accessris i tot
allò necessari.

3,44400

3,44400

3,64 €

0,05166

m

Subtotal...

22,96000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,150 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

5,32214

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,05544

1,36600

5,11744
0,20470

Parcial

1,36600

3,69600

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

1,36600

3,69600

3,69600

5,32 €

3,49566
0,13983

P- 156 K21GV004

Subtotal...

13,66000 =

Subtotal...

18,48000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,100 /R x

0,200 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

4,87687

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,06930

4,62000

4,68930
0,18757

Parcial

4,62000

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

4,62000

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

1,50%

Subtotal...

Oficial 1a electricista

Arrencada de línea elèctrica soterrada, per a xarxa
d'enllumenat, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió de la xarxa, l'estracció d'accessris i tot
allò necessari.

Compressor amb dos martells pneumàtics

Manobre

Arrencada de tanca de fusta amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Subtotal...

18,48000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,250 /R x

Unitats

PREU
4,88 €

0,68300

2,84300

m

m

Manobre

Rend.: 1,000

1,50%

2,84300

h

h

h

h

Arrencada de paviment cautxú, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

DESCRIPCIÓ

SIGNATURES

DESPESES AUXILIARS

0,92400
1,91900

Mà d'obra:
A012H000

P- 155 K21GV003

Maquinària:
C1101200

Mà d'obra:
A0140000

P- 154 K21BV011

Mà d'obra:
A0140000

m2

UA
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13,66000 =

Subtotal...

19,19000 =

Import

CODI

P- 153 K219VB21

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

0,050 /R x

0,100 /R x

Parcial

3,71 €

Preu €

Rend.: 1,000
Unitats

2,82610

2,71740

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,71740

2,71740

2,71740
0,10870

Subtotal...

44,99000 =

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

0,0604 /R x

Parcial

2,83 €

Rend.: 1,000

Preu €

10,15880

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

9,76808
0,39072

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

2,04900

7,60500

0,11408

2,04900

2,04900

7,60500

5,75700

Import

1,50%

Subtotal...

13,66000 =

Subtotal...

19,19000 =

18,48000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,150 /R x

0,300 /R x

0,100 /R x

Unitats

10,16 €

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Compressor amb dos martells pneumàtics

Manobre

h

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

h

m2

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

A0150000

h

Arrencada de paviment de còdols sobre terra, amb
mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o
contenidor

Mà d'obra:
A0140000

P- 152 K219CC11

Maquinària:
C1313330

m2

h

Maquinària:
C1101200

P- 151 K2194V31

Manobre especialista

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

Manobre

h

A0150000

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra:
A0140000

m2

PREU

NÚM

P- 150 K2192913

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

0,150 /R x

Subtotal...

3,44400

87

Retroexcavadora amb martell trencador

Camió grua

h

h

Maquinària:
C1105A00

C1503000

Manobre

Arrencada de cistella de bàsquet, agafada a paviment,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades
si és el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

h

u

Mà d'obra:
A0140000

P- 158 K21QV011

Ajudant electricista

h

A013H000

Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material
sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió
prèvia de les instal.lacions.

Oficial 1a electricista

u

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

h

h

Mà d'obra:
A012H000

P- 157 K21GV023

Maquinària:
C1504R00
35,11000 =

5,26650

0,01940
12,95250
0,51810
13,47060

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,63950

1,50%

DESPESES AUXILIARS

6,01350

Maquinària:
C1501700

P- 161 K2R54239

h

m3

m3

Camió per a transport de 7 t

Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri
de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.La
unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament d'un 35%.

Camió per a transport de 7 t

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Camió grua

Retroexcavadora amb martell trencador

Manobre

Subtotal...

40,09000 =

56,26000 =

Subtotal...

18,48000 =

Preu €

0,120 /R x

Unitats

Subtotal...

29,10000 =

Preu €

Rend.: 1,000

3,49200

3,49200

Parcial

3,49200

Import

3,63 €

3,37444

3,24465

Import

3,24465
0,12979

3,24465

3,24465

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

29,10000 =

Preu €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

0,1115 /R x

Unitats

3,37 €

13,47060

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,01940
12,95250
0,51810

11,63950

1,29360

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Parcial

11,63950

6,01350

5,62600

1,29360

1,29360

Parcial

PREU
13,47 €

1,50%

DESPESES AUXILIARS

0,150 /R x

0,100 /R x

0,070 /R x

Unitats

Rend.: 1,000

SIGNATURES

11,63950

1,29360

Import

h

h

h

h

Arrencada de porteries de futbol, agafada a paviment,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades
si és el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.
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Subtotal...

5,62600

1,29360

1,29360

Parcial

Maquinària:
C1501700

P- 160 K2R35039

C1503000

Maquinària:
C1105A00

Mà d'obra:
A0140000

u

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

40,09000 =

56,26000 =

Subtotal...

18,48000 =

Preu €

CODI

P- 159 K21QV012

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

0,150 /R x

0,100 /R x

0,070 /R x

Unitats

13,47 €

6,75320

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,09596
6,49346
0,25974

6,39750

1,50%

6,39750

2,95350

3,44400

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

19,69000 =

22,96000 =

DESPESES AUXILIARS

0,150 /R x

0,150 /R x

Parcial

6,75 €

Rend.: 1,000

Preu €

9,11265

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

0,05166
8,76216
0,35049

5,26650

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

5,26650
1,50%

DESPESES AUXILIARS

Subtotal...

3,44400

PREU

NÚM

DESCRIPCIÓ

PARTIDES D'OBRA

UA

NÚM

CODI

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Parcial

89

m3

t

m3

0,449
x

Subtotal...

6,15000 =

2,76135

2,76135

Parcial

2,76135

Import

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
200x200x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3
D0701641

P- 166 K991V050

Pedra calcària per a maçoneria

m3

Manobre

h
A0140000

Materials:
B0432100

Oficial 1a paleta

h

Ampliació de mur de pedra de recuperació o nova, per
a una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6

Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb
capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada,
amb cinta transportadora per a carregar material
triturat

Manobre especialista

Matxuqueig material de formigó a l'obra amb
matxucadora de residus, per aprofitament de material.
Inclou la càrrega a camió o contenidor, del material
sobrant.

Mà d'obra:
A0122000

u

m3

m3

Parcial

Unitats

Preu €

Parcial

Import

303,35 €

251,58407

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

4,57763

54,22513

183,10500

241,90775
9,67631

54,22513

23,80013

30,42500

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

Subtotal...

68,05870 =

24,34000 =

183,10500

83,16000

99,94500

251,58 €

2,50%

x

x

Subtotal...

18,48000 =

22,21000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,3497

1,250

4,500 /R x

4,500 /R x

Unitats

Parcial

8,87429

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,04798
8,53298
0,34132

3,68750

4,79750

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

3,68750

3,68750

4,79750

4,79750

1,00%

Subtotal...

14,75000 =

Subtotal...

19,19000 =

Preu €

DESPESES AUXILIARS

0,250 /R x

0,250 /R x

Unitats

8,87 €

Rend.: 1,000

SIGNATURES

Preu €

h

Maquinària:
C1R1M3R0

P- 165 K4G2V195

h

Mà d'obra:
A0150000

P- 164 K2RMV3R0

2,87180

2,76135
0,11045

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

PREU
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Unitats

2,87 €

Rend.: 1,000

9,91200

10,30848

9,91200

9,91200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

21,00000 =

Import

9,91200
0,39648

x

Preu €

10,31 €

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

0,472

Unitats

Rend.: 1,000

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses
per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a
dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la
Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

m3

3,63168

COST EXECUCIÓ MATERIAL

UA

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

Materials:
B2RA7LP1

P- 163 K2RA7LP1

Materials:
B2RA73G1

P- 162 K2RA73G1

3,49200
0,13968

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

CODI

NÚM

PREU

PARTIDES D'OBRA

DESCRIPCIÓ

UA

NÚM

CODI

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î
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DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
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0,750 /R x

22,21000 =

16,65750

91

Manobre especialista

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de
marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en
obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta
resistència

h

u

P- 172 M9RZU011

Connexió a la xarxa. S'inclouen tots els treballs i
materials necessaris per a la seva correcta execució,
deixant la unitat d'obra completament acabada i
comprovada.

0,7712 /R x

0,7613 /R x

19,19000 =

22,21000 =

14,79933

16,90847

Import

77,01 €

Rend.: 1,000

Parcial

414,13 €

Rend.: 1,000

Preu €

621,94 €

Rend.: 1,000

Unitats

612,03 €

Rend.: 1,000

kg

h

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

Compressor amb dos martells pneumàtics

x

13,66000 =

Subtotal...

PREU

77,01125

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,79270

37,00000

4,54878

31,70780

74,04927
2,96197

37,00000

37,00000

4,54878

4,54878

31,70780

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

2,50%

0,74000 =

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

50,000

0,333 /R x

Subtotal...

SIGNATURES

A0150000

u

P- 171 KD7FZ31C

Connexions de xarxa d'electricitat a xarxa existent.
S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a
la seva correcta execució, deixant la unitat d'obra
completament acabada i comprovada.

621,94 €

Rend.: 1,000

Materials:
B0715000

Maquinària:
C1101200

DESCRIPCIÓ
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Oficial 1a d'obra pública

u

P- 170 KD7FV314

Escomesa d'aigua, formada per comptador amb
sortida 3 m3/h, amb manòmetre de glicerina, filtre amb
anelles, by-pass mestre amb electrovàlvula de 2´´ i
regulador de cabal i de pressió dins de pericón de
plàstic de 120x60cm, amb llit de graves, connectat a
bassa de reg. S'inclouen tots els treballs i materials
necessaris per a la seva correcta execució, deixant la
unitat d'obra completament acabada i comprovada.
Inclou el connexionat a xarxa.

298,85 €

303,35080

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

0,45776

260,70820

291,68346
11,66734

260,70820

250,00000

10,70820

30,51750

1,50%

Subtotal...

250,00000 =

59,49000 =

30,51750

13,86000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 4,00%

x

x

Subtotal...

18,48000 =

DESPESES AUXILIARS

1,000

0,180

0,750 /R x

UA

Pàg.:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

h

u

P- 169 KD7FV312

Connexions de xarxa d'enllumenat a xarxa existent.
S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a
la seva correcta execució, deixant la unitat d'obra
completament acabada i comprovada.

Adaptació d’arqueta existent d’enllumenat a nova cota
rasant. Inclou l'arrencada, pujada de cota, fixació i
remat contra paviment nou, així com tots els treballs
necessaris.

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
Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
200x200x20 cm i de 10 mm de gruix

Manobre
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Totes les espècies proposades són autòctones o adaptades a les condicions climàtiques de la zona. S’han
plantejat composicions florístiques amb la intencionalitat de crear jardins que esdevinguin un reclam per a

d’interès botànic i paisatgístic.

A nivell paisatgístic els àlbers destacaran com a espècies pròpies del torrent i faran conjunt amb la resta
d’àlbers de la plaça.

Respecte les espècies arbustives disseminades, no es creu oportú trasplantar-ne cap per tant es retiraran

degudament.

Les zones de parterres es plantegen amb espècies d’arbustives i herbàcies perennes i semicaduques de

d’iniciar les obres i mantenir la seva vigilància durant tot el procés de remodelació de la plaça.

Pennisetum setaceum rubrum
Festuca glauca
Verbena bonariensis

-

-

l’aigua necessària.

caldrà acopiar aquests arbres en una zona degudament senyalitzada i amb una dotació d’aigua de reg a través

Bougainvillea sp. (taronja)

Bougainvillea spectabilis

Bougainvillea glabra

Parterre al costat del prat:

-

Per contra, es trasplantaran 2 moreres i 2 cirerers del Japó. El trasplantament serà en dues fases, és a dir,

-

viable i es proposa a l’Ajuntament buscar-li un nou emplaçament dins del municipi a on se’l pugui dotar de

SIGNATURES
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En el mur a tocar del torrent es plantaran espècies enfiladisses:

Westringia mundi

-

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

d’una conífera i per tant, es considera necessari que el seu trasplantament sigui ràpid i directe per tal

Ceanothus griseus 'Yankee Point'

-

Parterre de límit a tocar amb el Torrent:

contrastar en el plànol de vegetació:

ÒRGAN

PROJECT

A més a més de la conservació de la major part dels arbres, el projecte preveu trasplantar un Cedre. Es tracta

- cedres (Cedrus sp.)
- moreres (Morus alba)
- cirerer del Japó (Prunus serrulata Kanzan)
- palmeres (Washingtonia robusta)
- roures (Quercus robur)
- pins (Pinus halepensis)
- pollancres (Populus nigra)
- àlbers (Populus alba)

Seguidament es presenten les agrupacions d’espècies escollides per a cada un dels parterres i que es poden

dins de la plaça.

innecessàries del sòl on estan ubicats.

Les espècies d’arbres existents són:

Cada un dels parterres portarà una combinació de plantes diferents a fi d’augmentar la diversitat d’ambients

La resta d’arbres a mantenir també es protegiran per tal d’evitar cops, ferides importants o compactacions

diferents ports que aportin diverses textures, colors i olors al llarg de l’any.

Les arbustives i gramínies

tres 3 exemplars de plataner (Platanus hybrida). A aquests arbres caldrà protegir-los adequadament abans

Cal destacar que la plaça compta també amb 3 exemplars d’arbres que gaudeixen de catalogació, es tracta de

Els àlbers es subministraran amb copa. Caldrà que presentin un tronc recte i una estructura de copa ben
formada i que estiguin lliures de cops i malures de tronc.

7 dels quals fan incompatible la proposta plantejada i 3 àlbers que són morts.

La plaça ja compta amb una massa arbrada prou interessant i que cal conservar. Actualment s’hi troben 46

unitats d’arbres dels quals se’n conservaran 32 unitats, se’n trasplantaran 5 unitats i se’n retiraran 10 unitats,

Com a nou arbrat, la proposta pretén plantar 4 unitats d’arbres nous de l’espècie (Populus alba) al parterre a
tocar del Torrent.

Diagnosi de la vegetació existent

l’avifauna i els insectes pol·linitzadors, amb la finalitat d’augmentar la biodiversitat dins de la pròpia plaça.

Proposta

Prèviament a la distribució de noves espècies, el projecte ha diagnosticat les masses de vegetació existent

definitiu darrera les grades.

de programador autònom durant el temps que duri la obra. Posteriorment els arbres es plantaran al seu lloc

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

seves necessitats.

El projecte de jardineria es configura a partir de diferents tipus de vegetació en funció de cada zona i de les

ANNEX 12 JARDINERIA I REG
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Pennisetum villosum

Westringia mundi

-

-

Euryops pectinatus

Salvia microphylla 'Pink blush'

Pennisetum setaceum rubrum

-

-

-

Argyrantheum frutescens

Lomandra longuifolia Tanika

Festuca glauca

Bulbine frutescens

-

-

-

-

Artemisia arborescens

Festuca glauca

Bulbine frutescens

Euryops pectinatus

-

-

-

-

GESPA STRONG (Fitó) : Festuca arundinacea PATRÓN, Festuca arundinacea GOLDEN GATE, Festuca

reg.

zones de prat i reg per degoteig els arbres i arbusts. El projecte també comptarà amb una xarxa de boques de
D2

Broquets Serie 15 Srip

AUTOMATISME
RAIN BIRD

1,5

PRESSIÓ
(atm)

1,5

1

4

13

1,5

1,5

2,4

3,2

3,9

3,9

RADI
ABAST (m)

0,4

3,9

8,5

1

1,2

LONGITUD AMPLADA

90º
360º

2

180º

2

360º

90º

1

180º

GRAUS
1

UNITATS

0,4

0,4

DISTÀNCIA ENTRE
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2
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8
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0,4
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TUB SECUNDARI
DE REG DE PE DE
BAIXA DENSITAT 6
atm
40 mm de
diàmetre nominal
(electrovàlvules
1.1/2")

40 mm de
diàmetre nominal
(electrovàlvules
1.1/2")

TUB SECUNDARI
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1")
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1")
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DE REG DE PE DE
BAIXA DENSITAT 6
atm
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La proposta parteix d’una xarxa de reg automatitzat de la que es rega a través de reg per difusió- aspersió les

Broquets Serie VAN

PRESSIÓ
(atm)
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PRESSIÓ
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Xarxa de reg

D1

AUTOMATISME
RAIN BIRD

Tub de reg per degoteig
autocompensant XFS
amb tecnologia Copper
Shield™ de Rain Bird

TUB DE REG

Tub de reg per degoteig
autocompensant XFS
amb tecnologia Copper
Shield™ de Rain Bird
amb longitd màxima per
línia = 175 m

TUB DE REG

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

LLEGUMINOSES: 5% Bellis perennis, 10% Trifolium repens.

arundinacea TERRANO

SECTORS
DE REG
ASPERSIÓ

A1

SECTORS
DE REG
ARBRAT

G4

G3

G2

G1

SECTORS
DE REG
ARBUSTS
GOTER

CÀLCULS DE REG PER ALS DIFERENTS SECTORS:

- Taula amb els càlculs de reg per als diferents sectors:
- Fitxa del catàleg d’arbrat catalogat monumental Plaça poeta Sitjà

Tot seguit s’adjunta:

anuals i les necessitats hídriques de les plantes per a una millor eficiència en l’ús de l’aigua.

Tant els degoters com els difusors aportaran l’aigua necessària en cada moment i segons les pluviometries

m3/h diferenciant el bypass metre i la xarxa de boques de reg.

Els elements de control seran elèctrics i telegestionables i la instal·lació partirà d’una escomesa principal de 5
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-

-

Les espècies de prat trepitjable plantejades seran:

Pennisetum villosum

-

Parterre a tocar del carrer:

Artemisia arborescens

-

Parterre de darrera les grades:

Teucrium fruticans

-

Parterre dels Jocs infantils:

Salvia microphylla 'Pink blush'

-

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 146 de 400

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 147 de 400

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

PLÀNOLS

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

2.

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.01
1.02
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
3.01
3.02
3.03
3.04
4.01
5.01
5.02
6.01
6.02
7.01
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06
9.01
10.01
10.02
11.01
11.02
12.01
12.02
12.03
13.01
13.02
14.01
14.02
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
16.01
16.02
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
18.01

SITUACIÓ FOTOPLÀNOL
EMPLAÇAMENT
PLANTA GENERAL
TOPOGRÀFIC
SECCIONS GENERALS
SECCIONS GENERALS
ALÇAT MUR
PLANTA VEGETACIÓ
PLANTA GENERAL
SECCIONS-ALÇATS GENERALS
SECCIONS-ALÇATS GENERALS
SECCIONS-ALÇATS GENERALS
PLANTA SUPERPOSICIÓ
PLANTA ENDERROCS
ALÇATS ENDERROCS
MOVIMENT DE TERRES PERFILS
MOVIMENT DE TERRES PERFILS
PLANTA COTES
PLANTA MURS
ALÇAT MURS
ALÇAT MURS
DETALL MURS 01
DETALL MURS 02
DETALL MURS 03
PLANTA FONAMENTACIÓ
PLANTA PAVIMENTS
DETALL PAVIMENTS
PLANTA SERVEIS EXISTENTS
PLANTA SERVEIS AFECTATS
PLANTA DRENATGE
DETALLS DRENATGE 01
DETALLS DRENATGE 02
PLANTA ENLLUMENAT
DETALLS ENLLUMENAT
PLANTA XARXA D'AIGUA
DETALLS XARXA D'AIGUA
PLANTA REG
ESQUEMA REG
DETALLS REG
DETALLS REG
DETALLS REG
PLANTA VEGETACIÓ
DETALL ESPECIES VEGETACIÓ
PLANTA ELEMENTS URBANS
PLANTA I ALÇAT :ZONA 1
PLANTA I ALÇAT :ZONA 2
DETALLS ELEMENTS URBANS
DETALLS ELEMENTS URBANS
PLANTA ACCESSIBILITAT

INDEX PLÀNOLS

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS
E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 148 de 400
SIGNATURES

1/300
1/100
1/100
1/10
1/10
1/300

ÒRGAN

PROJECT

1/300

1/2500
1/1000
1/300
1/400
1/200
1/200
1/250
1/400
1/300
1/200
1/200
1/200
1/400
1/300
1/150
1/150
1/150
1/400
1/300
1/150
1/150
1/20
1/20
1/20
1/300
1/300
1/20
1/400
1/400
1/300
1/20
1/20
1/300
1/20
1/300
1/20
1/300

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 149 de 400

SIGNATURES

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

ÀMBIT ACTUACIÓ

LLEGENDA

Ajuntament de
REDACTORS DEL PROJECTE:

JA
LA PLAT
DA DE
AVINGU

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

PLAÇA DEL
POETA SITJÀ

ETERA

GA
DE S'A

RÓ

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

CARR

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

RER

CAR
A

PU
JA
D
CAN

EL

MAN

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

A3 E: 1/2500
0
25
50

N

1.01

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

SITUACIÓ

FOTOPLÀNOL

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 150 de 400

SIGNATURES

Ó
ESTACI
ANTIGA
RRILET
DEL CA

CARRER

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

COMA
DE LA

REDACTORS DEL PROJECTE:

ÀMBIT ACTUACIÓ (SUPERFÍCIE: 4060 m²

LLEGENDA

Ajuntament de

TORREN

T DE LA COMA
CARRET

Ó
S'AGAR
ERA DE

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

PASSEI

G DE CA
STEL

L I MA
R

JA
LA PLAT
DA DE
AVINGU

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

ESTAT ACTUAL

EMPLAÇAMENT

TELL
E CAS
EIG D
PASS
I MAR

A3 E: 1/1000
0
10
20

N

1.02

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

AVINGU
ATJA
LA PL
DA DE
PROMOTOR:

Ajuntament de

+19.31

+19.20

+19.33

CA
RR
ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510
Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 151 de 400

SIGNATURES

DE

L
SO
+19.31

+17.29

+19.41

+19.41
+19.59

+19.53

+19.49

+19.49

+19.48

+19.53

L
REDACTORS DEL PROJECTE:

+19.24

ER

+19.55

+19.61

+19.66

JOCS INFANTILS

+19.68

+19.62

+19.72

+19.75

+20.13

+19.81

+19.92

PISTA

+19.85

+20.44

+19.91

+20.38 +20.17
+19.90 +20.08

+20.29

+20.15

+20.07

+20.74

+20.78

+20.59

+20.93 +21.06

+20.90

+20.59

+20.79

+21.93

PLANTA GENERAL

ESTAT ACTUAL

+21.72

+20.59

+21.51

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

+20.58

+20.55

CENTRE CÍVIC DE CASTELL D'ARO

+20.46

+20.73

+20.92
+20.91

+20.51

L I MA
R

G DE CA
STEL

PASSEI

+20.61

+20.47

+20.18

+20.47

+20.35

+20.26

+20.19

+20.29

LA COMA
TORRENT DE

+20.23
+20.25
+20.26

+20.47

+20.21

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

+20.02

+20.20

+20.26
+20.22

+20.37

+20.04
+19.84

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

CASTELL - PLATJA D'ARO

+20.65

+22.20

+20.47

+20.94

+21.19

+23.24

0

4

8

ÀMBIT D'ACTUACIÓ S= 4.058,6 M2

A3 E: 1/400

2.01

N

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

DOCUMENT

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 152 de 400

SIGNATURES

4 629 175 N

Ajuntament de

4 629 200 N

REDACTORS DEL PROJECTE:

4 629 225 N

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

4 629 250 N

Cota

Inte

rior

Edific

i
Cota

Inte

rior

Edific

i

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ
ESTAT ACTUAL

TOPOGRÀFIC

4 629 275 N

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

502 650 E

502 675 E

502 700 E

502 725 E

502 750 E

A3 E: 1/400
0
4
8

2.02
N

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 153 de 400

SIGNATURES

+24,00

+23,00

+22,00

+21,00

+20,00

+19,00

+18,00

SECCIÓ A

SECCIÓ B
TORRENT
DE LA COMA

TORRENT DE LA COMA

Ajuntament de

LÍMIT

REDACTORS DEL PROJECTE:

LÍMIT

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

CENTRE CÍVIC DE CASTELL D'ARO

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

+20.02

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

+20.61

ESTAT ACTUAL

SECCIONS GENERALS

LÍMIT

PASSEIG DE
CASTELL I MAR

A3 E: 1/200

A

B

0
2
4

A

LÍMIT

B

2.03

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

+17,00

+24,00

+23,00

+22,00

+21,00

+20,00

+19,00

+18,00

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 154 de 400

SIGNATURES

+24,00

+23,00

+22,00

+21,00

+20,00

+19,00

AVINGUDA DE LA PLATJA

SECCIÓ C

Ajuntament de

LÍMIT

REDACTORS DEL PROJECTE:

2

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte
CASTELL D'ARO

+19.74

3

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

ESTAT ACTUAL

SECCIONS GENERALS

4

A3 E: 1/200
0

2

C

4

1

2.04

CENTRE CÍVIC DE CASTELL D'ARO

C

4 3

2

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

1

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 155 de 400

SIGNATURES

+24,00

+23,00

+22,00

+21,00

+20,00

+19,00

+18,00

+17,00

+16,00

+24,00

+23,00

+22,00

+21,00

+20,00

+19,00

+18,00

SECCIÓ D

ALÇAT MUR

LÍMIT D'ACTUACIÓ

Ajuntament de
REDACTORS DEL PROJECTE:

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte
CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

ESTAT ACTUAL

ALÇAT MUR
A3 E: 1/250

D

0

D

2.5
5

2.05

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

+17,00

+16,00

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

+19.31

ATJA
LA PL
DA DE

+19.20

+19.33

1

+19.24

4

+17.29

5

+19.41
7

+19.66

1

24 +19.62

+19.81

+19.92

4. PLÀTAN

1

+20.02

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510
Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 156 de 400

SIGNATURES

31
+19.85

1

32 +19.91

14 +20.19

1

* **
3
2 +20.38 +20.17
+19.90 +20.08

+20.29

+20.15

16 +20.61

5 +20.47

4 +20.18

+20.26

13 +20.35

15 +20.47

+20.51

+20.07

7. PI

+21.51

4 +20.78

21

+20.59

6

22 +21.06
+20.93

+20.90

+20.59

+20.79

+21.93

+20.65

+22.20

+20.47

+20.94

A3 E: 1/400

0

4

8

ARBRES CATALOGATS COM MONUMENTALS

9. SERRULATA KANZAN

+21.19

+23.24

VEGETACIÓ ARBUSTIVA A RETIRAR

8. POPULUS ALBA

PLANTA VEGETACIÓ

ESTAT ACTUAL

+21.72

20 +20.59

3 +20.74

19 +20.58

17 +20.55

CENTRE CÍVIC DE CASTELL D'ARO

+20.46

+20.73

*

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

ARBRES EN MAL ESTAT

+20.92
18 +20.91

L I MA
R

G DE CA
STEL

PASSEI

6. ROURE
ARBRES PER MANTENIR (32 UNITATS)

+20.44

1

+20.29

LA COMA
TORRENT DE

29

+20.47

12 +20.21

2

27 +20.25
28 +20.26

26 +20.23

+20.20

+20.26
30 +20.22

PISTA

10 +20.37

11
+20.04
+19.84

5. MARGALLÓ

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

ARBRES A TRANSPLANTAR FORA DEL ÀMBIT (1 UNITAT)

9

25 +19.72

+19.75

8 +20.13

JOCS INFANTILS

+19.68

+19.61

23 +19.55

6
+19.41
+19.59

+19.53

+19.49

+19.49

+19.48

+19.53

2

3

+19.31

3. MORERA
ARBRES A TRANSPLANTAR DINS DEL ÀMBIT (4 UNITATS)

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

1

2. CEDRE TIPUS 2

REDACTORS DEL PROJECTE:

2.06

N

AVINGU

ARBRES PREEXISTENTS

Ajuntament de

ARBRES A RETIRAR (6 UNITATS)

1. CEDRE TIPUS 1
1

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

DOCUMENT

SUPERFÍCIES

DA
AVINGU
A

+19.55

+19.55

1%

88M2

1.5%

1.3%
+19.62 espai per
la biodiversitat

+19.72

+19.85

+19.83

ubicació pi
festa de pasqüetes

ARBRAT

+20.22

4%

1.2
%

taules
d'escacs
+20.04

DE

LA

+20.55

+20.45

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510
Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 157 de 400

SIGNATURES

COMA

+19.91

4%

4%

+20.90

+20.08

2%

+21.01

+20.89

+20.89

+20.71

aparcament
bicicletes
+20.61

1%

+20.73

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

PASSEI
G DE CA
STELL
I MAR

+20.60

accés
centre cívic

+20.80

+20.00

5,9%

+20.19

àrea
jocs infantils

+20.20

+20.47

T
TORREN

+20.25

ARBRAT NOU

àrea
jocs d'aigua

+20.06

ARBRAT
TRASPLANTAT

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

+20.80

PROPOSTA

escenari

+20.95

PLANTA GENERAL

+20.59

1%

PLATJ
DE LA
ÀREA JOCS D'AIGUA

ARBRAT
EXISTENT

4%

+19.49

parada
+19.48 autobus

+19.72

SORRA

font

FORMIGÓ DESACTIVAT AMB ÀRID MITX RECICLAT

+19.58

SAULÓ

CAUTXÚ

+20.13

SAULÓ ESTABILITZAT

PAVIMENT DE LLISTONS DE FUSTA

+19.70

VEGETACIÓ TREPITJABLE

MUR DE GABIONS

+19.50

VEGETACIÓ ARBUSTIVA

PAVIMENTS

PANOT VORERA

ÀREA JOCS INFANTILS 246M2
2.690M2

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

4.060M2
Ajuntament de

REDACTORS DEL PROJECTE:

RESTA ÀMBITS

ESPLANADA CENTRAL 1036M2

1.6
%

TOTAL
PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

+20.64

+22.29

+20.59

+20.73

CENTRE CÍVIC
DE CASTELL D'ARO

+20.85

+21.93

A3 E: 1/300

4

+22.20

+21.07

+22.16

+21.06

+20.88

1

10

3.01

N

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

DOCUMENT

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 158 de 400

SIGNATURES

+24,00

+23,00

+22,00

+21,00

+20,00

+19,00

+18,00

+17,00

+16,00

SECCIÓ A

SECCIÓ B

TORRENT DE
LA COMA

TORRENT DE
LA COMA

RASANT EXISTENT

Ajuntament de
REDACTORS DEL PROJECTE:

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

1.5%

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

+20.02

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

PROPOSTA

SECCIONS

PASSEIG
CASTELL I MAR

A3 E: 1/200

A

B

0
2
4

B
A

3.02

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

+24,00

+23,00

+22,00

+21,00

+20,00

+19,00

+18,00

+17,00

+16,00

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 159 de 400

SIGNATURES

AV. DE LA PLATJA

RASANT EXISTENT

Ajuntament de
REDACTORS DEL PROJECTE:

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte
CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

PROPOSTA

SECCIONS
A3 E: 1/200
0
2

C

4

3.03

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

SECCIÓ C

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 160 de 400

SIGNATURES

RASANT EXISTENT

Ajuntament de
REDACTORS DEL PROJECTE:

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte
CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

PROPOSTA

SECCION & ALÇAT
A3 E: 1/250

E

0
2,5
5

D

3.04

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

SECCIÓ D

ALÇAT E

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 161 de 400

SIGNATURES

PROPOSTA

ESTAT ACTUAL

Ajuntament de
REDACTORS DEL PROJECTE:

+19.55

+19.72
+19.83

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

20.00

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

+20.45

+20.00

+20.80

+20.76
+20.68
+20.95

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

+20.90

PROPOSTA
+22.33

+21.

PLANTA SUPERPOSICIÓ
A3 E: 1/400
0
2
4

4.01
N

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

LLEGENDA

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510
Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 162 de 400

SIGNATURES

FANAL
A MANTENIR

M1.3

RETIRADA I ACOPI
CARTELL INFORMATIU

M1.4

ROC

ENDE
R
VOR
ADA
I TA
NCA
DE F
UST

RETIRADA I ACOPI
JOCS INFANTILS

JOCS INFANTILS

A

RETIRADA
FANAL

RETIRADA
BANC
RETIRADA
BANC

RETIRADA
POSTE METAL·LIC

D

EN
ER
R
OC
DA

RA

VO

PISTA

RETIRADA
POSTE DE FUSTA

FANAL
A REUBICAR

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

ÒRGAN

PROJECT

RETIRADA I ACOPI RETIRADA
BANC
PARADA BUS

REUBICAR
RÈTOL METÀLIC
FANAL
A MANTENIR

RETIRADA
BANC

RETIRADA
FANAL
RETIRADA
POSTE METAL·LIC

RETIRADA
POSTE DE FUSTA

RETIRADA
FONTS DE BEURE

RETIRADA
FANAL
REUBICAR
BÚSTIA BIBLIOTECA
REUBICAR
RÈTOL METÀLIC

FANAL
A MANTENIR

FANAL
A REUBICAR
POSTE DE FUSTA
RETIRADA

ENDERROC VORADA

MURS/VORADES

ENDERROC CORONACIÓ DE MUR

PAVIMENTS

ENDERROC EDIFICI

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

RUNA A RECICLAR PER UTILITZAR COM SUBBASE

ENDERROC DE PAVIMENT DE PANOT VORERA
ENDERROC DE PAVIMENT FILTRANT DE PEDRA

REDACTORS DEL PROJECTE:

ENDERROC DE PAVIMENT DE FORMIGÓ
FRESAT DE PAVIMENT D'ASFALT

Ajuntament de

RETIRADA DE PAVIMENT DE CAUTXÚ
RETIRADA SORRA
PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

BANCS
POSTES

231m

3U

14U
10U

FANAL
A REUBICAR

LA COMA
TORRENT DE

RETIRADA
BANC

RETIRADA
FANAL
POSTE DE FUSTA
RETIRADA

A RECICLAR

RETIRADA
POSTE DE FUSTA

POSTE DE FUSTA
RETIRADA

LLUMINARIES

MOBILIARI URBÀ I ALTRES

TANQUES I BARANES

CASTELL D'ARO

ENEDERROC CORONACIÓ MUR I
RETIRADA TANCA. VEURE PLÀNOL 5.02

RETIRADA
BANC

RETIRADA
POSTE DE FUSTA

RETIRADA
POSTE DE FUSTA

FANAL
A REUBICAR

RETIRADA

ENDERROCS
PLANTA

ENDERROC
DE EDIFICI

A RECICLAR

RETIRADA PLANTES ARBUSTIVES
RETIRADA PARTERRE GESPA

1

4

10

5.01

ENDERROC I TANCA METÀL·LICA
MURET BLOCS FORMIGÓ

ESBROSSADA DEL TERRENY
(VEURE PLANOL 2.06 ARBRAT EXISTENT)

A3 E: 1/300

VEGETACIÓ

CENTRE VIU AUTISME

RETIRADA
CASETA DE FUSTA

CENTRE CÍVIC DE CASTELL D'ARO

ENDERROC
RAMPA

RETIRADA
ARMARIS COMPTADORS

IG DECONTENIDORS D'ESCOMBRARIES SOTERRATS AMB 4 BÚSTIES
CASTE
LL I M
AR

PASSE

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

A REUBICAR
A RETIRAR
(VEURE PLANOL 11.02 SERVEIS AFECTATS)

ARQUETES/TAPES REGISTRE

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

DOCUMENT

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 163 de 400

SIGNATURES

+21,00

+20,00

+19,00

+21,00

+20,00

+19,00

+21,00

+20,00

A

B

1.29

M 1.1

M 1.2

1.19

M 1.3

0.76 0.62

+19,73.

+19,73.

B

C

D

0.14

1.46

M 1.4

0.76 0.41

+19,00

C

D

Ajuntament de

A

REDACTORS DEL PROJECTE:

1.56
+20,38

1.59
Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

0.5
A'

0.71
+19,88

A'
0.51
C'
C'

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

0.76 0.41

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ
ENDERROCS

ALÇAT MUR TORRENT
A3 E: 1/150

D'
B'
1.24
0.41

0.76

0.62

1.76

5.02

1.21

B'

ENDERROC MUR FÀBRICA DE MAÓ

5

ENDERROC MUR DE BLOCS DE FORMIGÓ PREFABRICATS
ENDERROC MUR DE PEDRA

D'

2

RETIRADA BARANA METÀL·LICA

1

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

+21,00

+20,00

+19,00

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510
Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 164 de 400

SIGNATURES

+24,00
+23,00
+22,00

+21,00
+20,00
+19,00

+18,00
+17,00

Ajuntament de

REDACTORS DEL PROJECTE:
Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

ÒRGAN

PROJECT

ST A-A

+24,00
+23,00
+22,00

+21,00
+20,00
+19,00

+18,00

ST B-B

+17,00

+24,00
+23,00
+22,00
+21,00

+20,00
+19,00
+18,00

ST C-C

+17,00

+24,00

+23,00
+22,00
+21,00
+20,00
+19,00
+18,00

+17,00
ST D-D

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

SUP. DESMUNT= 12.83 m²
SUP. TERRAPLÈ= 4.21 m²

SUP. DESMUNT= 2.72 m²
SUP. TERRAPLÈ= 6.55 m²

SUP. DESMUNT= 10.12 m²
SUP. TERRAPLÈ= 0.99 m²

SUP. DESMUNT= 8.31 m²
SUP. TERRAPLÈ= 1.03 m²

MOVIMENT DE TERRES
PERFILS

A3 E: 1/150

A

1

B

A

2

C

B

D

C

D

5

6.01

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

DOCUMENT

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510
Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 165 de 400

SIGNATURES

+24,00
+23,00
+22,00

+21,00
+20,00
+19,00

+18,00
+17,00

Ajuntament de

REDACTORS DEL PROJECTE:
Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

ÒRGAN

PROJECT

ST E-E

+24,00
+23,00
+22,00

+21,00
+20,00
+19,00

+18,00

ST F-F

+17,00

+24,00
+23,00
+22,00
+21,00

+20,00
+19,00
+18,00

ST G-G

+17,00

+24,00

+23,00
+22,00
+21,00
+20,00
+19,00
+18,00

+17,00
ST H-H

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

SUP. DESMUNT= 18.52 m²
SUP. TERRAPLÈ= -

SUP. DESMUNT= 11.04 m²
SUP. TERRAPLÈ= 2.18 m²

SUP. DESMUNT= 8.06 m²
SUP. TERRAPLÈ= 0.17 m²

SUP. DESMUNT= 6.53 m²
SUP. TERRAPLÈ= 0.13 m²

MOVIMENT DE TERRES
PERFILS

A3 E: 1/150

G

H

1

2

E

E

5

F

F

H

G

6.02

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

DOCUMENT

+19.49

+19.55

+19.55

+19.55

+19.58

1%

2.1%
+19.72

+19.72

+19.81

ubicació pi
festa de pasqüetes

+19.68

+19.62 espai per
la biodiversitat

font

+20.22

5.2%

1.7%

%
4.2

LA

4.2%

+20.55

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510
Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 166 de 400

SIGNATURES

+20.90

+20.60

+20.86

accés
centre cívic

+20.80

4%

+20.00

COMA

+19.91

+20.50

+20.19

àrea
jocs infantils

+20.43

DE

+20.50

T
TORREN

+20.25

àrea
jocs d'aigua

+20.00

+20.09

+20.24

2%

+21.01

2%

+20.86

+20.89

+20.76

+20.73

+20.83

+20.90

1%

+20.95

escenari

+20.59

1.5%

+20.64

+20.90

A3 E: 1/300

+22.29

+20.59

CENTRE CÍVIC
DE CASTELL D'ARO

+21.93

2%

+20.68

NIVELLS I COTES

A

PLATJ
DE LA

0.8%

PLANTA

2.8%

+20.13

+20.03

taules
d'escacs

+20.71

aparcament
bicicletes
+20.61

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

PASSEI
G DE CA
STELL
I MAR

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ
CASTELL D'ARO

2%

+19.70

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

1%

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

parada
+19.48 autobus

+19.60

+19.50

1.6
%
REDACTORS DEL PROJECTE:

6.2%

DA
AVINGU
Ajuntament de

2.1%

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

+20.95

4

+22.20

+21.05

+22.16

+21.06
+21.00

4%

+20.86

+20.77

1

10

7.01

N

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

DOCUMENT

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 167 de 400

SIGNATURES

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

REDACTORS DEL PROJECTE:

2

MUR GABION (50X50X200cm)

LLEGENDA MURS

MUR DE GABIONS (50X100X200cm)

Ajuntament de

MUR DE GABIONS (50X50X200CM) INCLINAT

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

2

2

1.4

2
2
2
2
2

2

2

2
0.43

2

2

2
2

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

2

2

5

2

2
2

2

2
2

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

1.3

2

2
2

2

2.1

2

2.3

2

2

2

2

2

2

2

2

2
1.05

2

2.2

2
2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2
3.1

2

2

3.2
2

2

1.2

2

1
2

2

2

2

2

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

2

2
2
2
2

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

2

2

MURS

PLANTA

1.74

2

2
1.1

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

A3 E: 1/300

2

1.37
2

1
4
10

8.01

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2

2
2

2

2

2

ÒRGAN

REGISTRE D'ENTRADA

PROJECT

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 168 de 400

SIGNATURES

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

+21,00

+20,00

+19,00

M 2.1

+21,00

+20,00

+21,00

+20,00

+19,00

+21,00

+20,00

+19,00

M4

+20,00

+19,00

+19,00

M 2.3

+21,00

+20,00

+19,00

0.35

+19,85

2

+20,04

Ajuntament de

0.4
2

0.1

M 5.2

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

+19,60
2

2

2

2
2

2

2

2

REDACTORS DEL PROJECTE:

2

2

2

2
2

0.35

2

2
2

2

M 3.1

2
0.47

2

2

0.71
2

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

DOCUMENT

2
2

2

2

+19,78

2

2

0.1
2

+20,47

2
2
2

+21,00

+20,00

2

M 2.2

+19,00

+19,55

0.33

+21,00

M 3.2

2

0.4

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

0.1

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

2
2

+20,00

MURS

0.4

ALÇATS

2
2

2
2

1.08

1

2

2

5

2

2

2

0.2
+20,40

8.02

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

2

2

A3 E: 1/150

PROMOTOR:

+19.88

0.5
+19.88

0.7
B

+20,38

A'

2

2

2

2

2

0.5
1.26
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0.5
2

2

2

1
1.14

0.52

2

+20,80

+19,88

2

2

2

2

2

2

A'

2

2

1.73

2

0.68
C'

2

0.32

2

0.3

2

2

MURS

2

2

2

2

MUR EXISTENT

BARANA A BASE DE MALLA DE GABIÓ ELECTROSOLDADA 5X10CM

MUR GABIO AMB MALLA ELECTROSOLDADA 5X10CM AMB PEDRA GRANIT
OCRE SENSE CAREJAR TIPUS MUROXS O EQUIVALENT

2

D'

2

1.12

B'

B'

AMPLIACIÓ MUR DE MAMPOSTERIA DE PEDRA EN LA SEVA CORONACIÓ.
ADAPTACIÓ A COTA HORITZONATAL

2

D'

1

RASA DE MUR EXISTENT

1.6

A3 E: 1/150

1.95

ALÇATS

0.5

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

1.3

CASTELL D'ARO

5

8.03

1.19

1
1

1.09

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

1.4

C

2

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

0.5

+19.38

D

REDACTORS DEL PROJECTE:

1.33

M 1.1

M 1.2

M 1.3

M 1.4

ALÇAT MUR DESDE TORRENT E: 1/250

ALÇAT MUR DESDE PLAÇA E:1/250

Ajuntament de

1
0.5

1
1
1
1

0.5

0.5

0.5

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

SIGNATURES

1

E2022009510
Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 169 de 400

1.18

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

0.5

ÒRGAN

PROJECT

1.09
1.11
1.19
1.5

CASTELL - PLATJA D'ARO

1.36

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

DOCUMENT

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

E2022009510
Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 170 de 400

SIGNATURES

0.5

D1

G1

SUBBASES

2

S1. TOT-Ú e=20cm. COMPACTAT AL 98% PM
S2. TERRRA EXISTENT ESMENADA e=30cm
S3. BARREJA: 60% SORRA GRUIXUDA, 40% TERRA
VEGETAL
S4. CAPA DE GRAVES: 5cm D'ULL DE PERDIU 4-10 mm, 5cm
GRAVA 10-15mm, 10cm GRAVA 20-30mm
S5. CAPA DE NETEJA DE FORMIGÓ 100% RECICLAT POBRE
e=10cm
S6. CAPA DE MORTER DE REGULARITZACIÓ

CASTELL D'ARO

G3

G3

G4

PAVIMENTS

G1

S6

P1. SAULÓ

E2

DRENATGE

G2

1

G2

0.1

1
P8. PANOT VORERA

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

DETALLS

MURS

P7. LLISTÓ DE FUSTA DE PI 3X15cm

P6. CAUTXÚ RECICLAT AMB GRANULOMETRIA 1 8 mm i
MONOCOMPONENT 1000kg/m3. COLOR OCRE e=5cm

1

18

D4 D5

P3

P5

62.5

G1

S5

S5

G1

S1

DETALL MUR-BANC ZONA JOCS D'AIGUA

S1

0,1

0,2

0,4

P2

8.04

V1. LLISTÓ DE FUSTA DE PI CUPERITZAT 35X140mm
AMB DAU DE FORMIGÓ
V2. PLETINA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE
H=20CM AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20

VORADES

DETALL MUR INCLINAT

A3 E: 1/20

mm AMB LLIGANT DE POLIURETÀ

P4. FORMIGÓ DESACTIVAT AMB ÀRID 100% RECICLAT (GRANULOMETRÍA 6-10mm) e=15cm
P5. SORRA SENSE LLIM RENTADA I CRIBADA e=40cm TIPUS BDU O EQUIVLENT

P2. SAULÓ ESTABILITZAT AMB CLAÇ (SORRA 100% RECICLAT) HERCAL O EQUIVALENT. e=8cm
P3. PAVIMENT FILTRANT. LLISTONS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT 10x10cm AMB JUNTA OBERTA

D1. LÀMINA GEOTÈXTIL PERMEABLE HIDRÒFIL, GRAMATGE
X> 150

D2. CEL.LA DE POLIPROPILÈ FILTRANT E: 52MM. ATLANTIS
O EQUIVALENT
D3. CAIXES DE POLIPROPILÈ PER FORMACIÓ DE DIPÒSIT
FILTRANT. ATLANTIS O EQUIVALENT
D4. BASE DE GRAVES RENTADES AMB GRANULOMETRIA
10-20MM
D5. BASE AMB GRAVILLA "ULL DE PERDIU"

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

S7. SOLERA FORMIGÓ AMB ÀRID 100% RECICLAT HRM-20

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

40-45

G3

G1

S3

D3

D4

E1

MURS DE GABIONS
(MALLA ELECTROSOLDADA 5X10cm (Ø4mm). PEDRA
GRANIT OCRE SENSE CAREJAR GRANULOMETRÍA
60-250mm. MODEL ROKO MUROXS O EQUIVALENT)
G1. MUR DE GABIONS 50x50X200cm
G2. MUR DE GABIONS 50x100X200cm
G3. RODÓ Ø10mm
G4. MALLA DE GABIÓ 5X10cm (Ø4mm)

REDACTORS DEL PROJECTE:

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

ÒRGAN

PROJECT

G3

G3

S6

R1

E2

DETALL MUR TORRENT
EXISTENTS

Ajuntament de

CASTELL - PLATJA D'ARO

PROMOTOR:

R1. AMPLIACIÓ MUR DE MAMPOSTERIA DE PEDRA EN LA
SEVA CORONACIÓ. ADAPTACIÓ A COTA HORITZONATAL

REHABILITACIÓ

E2 MUR DE CONTENCIÓ EXISTENT DE MAMPOSTERIA DE
PEDRA

E1. TERRENY EXISTENT

0.45
0.2

0.1

0.1
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SIGNATURES

P3 D5 D4

G1

P1

D1

G1

D1

D3

PAVIMENTS

D4

P1. SAULÓ

P8. PANOT VORERA

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

S5

DETALLS

MURS

P7. LLISTÓ DE FUSTA DE PI 3X15cm

G1

P6. CAUTXÚ RECICLAT AMB GRANULOMETRIA 1 8 mm i
MONOCOMPONENT 1000kg/m3. COLOR OCRE e=5cm

1

18

A3 E: 1/20

mm AMB LLIGANT DE POLIURETÀ

P4. FORMIGÓ DESACTIVAT AMB ÀRID 100% RECICLAT (GRANULOMETRÍA 6-10mm) e=15cm
P5. SORRA SENSE LLIM RENTADA I CRIBADA e=40cm TIPUS BDU O EQUIVLENT

P2. SAULÓ ESTABILITZAT AMB CLAÇ (SORRA 100% RECICLAT) HERCAL O EQUIVALENT. e=8cm
P3. PAVIMENT FILTRANT. LLISTONS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT 10x10cm AMB JUNTA OBERTA

DRENATGE

DETALL GRADES

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

D3. CAIXES DE POLIPROPILÈ PER FORMACIÓ DE DIPÒSIT
FILTRANT. ATLANTIS O EQUIVALENT
D4. BASE DE GRAVES RENTADES AMB GRANULOMETRIA
10-20MM
D5. BASE AMB GRAVILLA "ULL DE PERDIU"

D2. CEL.LA DE POLIPROPILÈ FILTRANT E: 52MM. ATLANTIS
O EQUIVALENT

X> 150

D1. LÀMINA GEOTÈXTIL PERMEABLE HIDRÒFIL, GRAMATGE

40-45

D3

D4

P6 S7 S1

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

S7. SOLERA FORMIGÓ AMB ÀRID 100% RECICLAT HRM-20

S6. CAPA DE MORTER DE REGULARITZACIÓ

S5. CAPA DE NETEJA DE FORMIGÓ 100% RECICLAT POBRE
e=10cm

S1. TOT-Ú e=20cm. COMPACTAT AL 98% PM
S2. TERRRA EXISTENT ESMENADA e=30cm
S3. BARREJA: 60% SORRA GRUIXUDA, 40% TERRA
VEGETAL
S4. CAPA DE GRAVES: 5cm D'ULL DE PERDIU 4-10 mm, 5cm
GRAVA 10-15mm, 10cm GRAVA 20-30mm

SUBBASES

40-45

0.1
0.45
0.2
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REDACTORS DEL PROJECTE:

G4. MALLA DE GABIÓ 5X10cm (Ø4mm)

G3. RODÓ Ø10mm

MURS DE GABIONS
(MALLA ELECTROSOLDADA 5X10cm (Ø4mm). PEDRA
GRANIT OCRE SENSE CAREJAR GRANULOMETRÍA
60-250mm. MODEL ROKO MUROXS O EQUIVALENT)
G1. MUR DE GABIONS 50x50X200cm
G2. MUR DE GABIONS 50x100X200cm

DETALL MUR TALÚS, ENTRADA CENTRE CÍVIC
EXISTENTS
E1. TERRENY EXISTENT
E2 MUR DE CONTENCIÓ EXISTENT DE MAMPOSTERIA DE
PEDRA
REHABILITACIÓ

Ajuntament de

R1. AMPLIACIÓ MUR DE MAMPOSTERIA DE PEDRA EN LA
SEVA CORONACIÓ. ADAPTACIÓ A COTA HORITZONATAL

PROMOTOR:

40-45

VORADES

G1

0,2

0,4

8.05

V1. LLISTÓ DE FUSTA DE PI CUPERITZAT 35X140mm
AMB DAU DE FORMIGÓ
V2. PLETINA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT DE
H=20CM AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20

0,1

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.
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45
P4 S1

40-45
0.15
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SIGNATURES

B2

B5 B2

BANC TIPUS A

B1

B1

B2

B6

B5

B4

B5 B4 B6

B2

G1

17

G1

22

B3

8

B1

15
Ajuntament de

R7

BANCS

200

149.5

BANC TIPUS B

B1. LLISTÓ DE FUSTA DE PI CUPERITZAT 5X21X200cm
B2. PLETINA D'ACER ACABAT TIPUS CORTEN 60X6mm
B3. RECOLZABRAÇOS D'ACER ACABAT TIPUS CORTEN
60X6MM
B4. RODÓ Ø20mm

12.5

B5. DAU FORMIGO CIRCULAR (AMB ÀRID 100% RECICLAT)
Ø25cm
B6. ENCOFRAT A BASE DE TUB DE PVC CORRUGAT Ø250mm

REDACTORS DEL PROJECTE:

MURS DE GABIONS
(MALLA ELECTROSOLDADA 5X10CM (Ø4MM). PEDRA
GRANIT OCRE SENSE CAREJAR. MODEL ROKO MUROXS O
EQUIVALENT)
G1. MUR DE GABIONS 50x50X200cm

PROMOTOR:

45
42

45

62.5

50.5

12.5

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte
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ÒRGAN

PROJECT

50

CASTELL - PLATJA D'ARO

7
∅2

CASTELL D'ARO

BANC TIPUS C

G1

B1

17

41.6

8

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

MURS
DETALLS

A3 E: 1/20

0,1

0,2

0,4

8.06
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FONAMENTACIO

0.8

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte
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REDACTORS DEL PROJECTE:

0.8

SABATA DE FONAMENTACIÓ DEL BÀCUL H=80cm (veure plànol 18.02 elements urbans detalls)
FONAMENTACIÓ DELS JOCS INFANTILS (veure annex jocs infantils)
DAU DE FORMIGÓ APARCABICICLETES 30X30CM (veure plànol de detall 18.03)

Ajuntament de

DAU DE FORMIGÓ FONT 45X55X30CM (veure plànol de detall 18.02)
PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

LA COMA
TORRENT DE

CASTELL D'ARO

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

IG DE
CASTE
LL I M
AR

PASSE

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

FONAMENTACIÓ
PLANTA

CENTRE CÍVIC
DE CASTELL D'ARO

A3 E: 1/300

1

4

10

09.01
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SIGNATURES

LA COMA
TORRENT DE

P 04

P 02

P 05

P 06

P 02

V02. LLISTÓ DE FUSTA DE PI CUPERITZAT 100X100mm
V03. PLETINA ACER GALVANITZAT 8x140mm
V04. JUNTA FORMIGÓ (SUP> 25m2) TALL AMB DISC

IG DE
CASTE

PASSE

P 07

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

P 04

P

P0
3

P0
4

V01. LLISTÓ DE FUSTA DE PI CUPERITZAT 30x140mm

P0
4

P

P0
9

P06. PANOT VORERA

P0
8

P01. SAULÓ

LLEGENDA PAVIMENTS

P07. TALÚS DE FUSTA
P08. CAUTXÚ

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

P09. PAVIMENT TÀCTIL AMB RELLEU DE BOTONS
(INDICADOR D'ADVERTENCIA. AMPLADA= 60cm)

P02. SAULÓ ESTABILITZAT
P03. PAVIMENT DE LLISTONS DE FUSTA

REDACTORS DEL PROJECTE:

P04. FORMIGÓ DESACTIVAT (ÀRID MITX 100% RECICLAT)

Ajuntament de

P05. PAVIMENT DE SORRA (AMORTIGUADOR)
PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

LL I M
AR

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

P 08

P 04

PAVIMENTACIÓ
PLANTA

CENTRE CÍVIC
DE CASTELL D'ARO

P 03

A3 E: 1/300

1

4

10

N

10.01
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SIGNATURES

SAULÓ (GRANULOMETRÍA 0-5mm)
SAULÓ EXISTENT

P02. SAULÓ ESTABILITZAT

P06. PAVIMENT DE CAUTXÚ

SAULÓ ESTABILITZAT AMB CALÇ (SORRA
100% RECICLADA) HERCAL O EQUIVALENT
SUBBASE DE TOT-Ú COMPACTAT AL 98%
(100% RECICLAT)
TERRENY NATURAL

CAPA D'ACABAT EPDM AMB GRANULOMETRIA
DE 1-4MM. AMB LLIGANT DE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT 1000 KG/M3. COLOR OCRE

5
CAPA D'IMPRIMACIÓ

CAPA SBR DE CAUTXÚ RECICLAT AMB
GRANULOMETRIA 1 8 MM I 1 18 MM AMB LLIGANT DE
POLIURETÀ MONOCOMPONENT

FORMIGÓ AMB ÀRID RECICLAT (100%) HRM-20,
HERCAL O EQUIVALENT
SUBBASE DE TOT-Ú COMPACTAT AL 98%
(100% RECICLAT)
TERRENY NATURAL

CASTELL D'ARO

10

1.5

P03. PAVIMENT DE LLISTONS DE
FUSTA

P07. TALÚS DE FUSTA PER
ROCÒDROM

0.8

JUNTA DE "ULL DE PERDIU" (3-8mm)

LLISTONS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT (10X10cm)
GRAVILLA "ULL DE PERDIU" (3-8mm)
GRAVA (4-20mm)
TERRENY NATURAL

LLISTÓ DE FUSTA DE PI 3X15CM

VORADA NOVA DE
GRANIT
15X20X100cm

RASTRELL DE FUSTA DE PI CUPERITZAT.
8X8cm CADA 50cm

TERRENY NATURAL

RIGOLA
EXISTENT

DETALL TIPUS

PAVIMENTACIÓ

ENTRE P08 PANOT VORERA I
ENTRE P04 PAV. FORMIGÓ I
ESCOCELL
P08 PANOT VORERA
V03. PLETINA D'ACER GALVANITZAT 8X250mm

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

15

20

4

P04. FORMIGÓ DESACTIVAT AMB
ÀRID RECICLAT

FORMIGÓ DESACTIVAT COLOREJAT EN
MASSA AMB ÀRID MIXT 100% RECICLAT
(GRANULOMETRÍA 6-10mm)HRA-25,
HERCAL O EQUIVALENT

SUBBASE DE TOT-Ú COMPACTAT
AL 98% (100% RECICLAT)

TERRENY NATURAL

0,1

0,2

0,4

TERRENY NATURAL

FORMIGÓ AMB ÀRID RECICLAT (100%)
HRM-20, HERCAL O EQUIVALENT

P08. PANOT VORERA

A3 E: 1/20

10.02

SUBBASE DE TOT-Ú COMPACTAT AL 98%
(100% RECICLAT)

5

15

10
10
3
8
41.4

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

ENTRE P02 SAULÓ ESTABILITZAT ENTRE P04 FORMIGÓ I P03 PAV
FILTRANT DE LLISTONS DE FUSTA
I P01 SAULÓ
V02. LLISTÓ DE FUSTA 100X100mm
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ÒRGAN

PROJECT

8
10
1
4
15
20

TERRENY NATURAL

SORRA (PAVIMENT AMORTIGUADOR
CONTRA CAIGUDA SEGONS EN1176-1-2016)
SENSE LLIM, RENTADA I CRIBADA
(0,2-2mm) TIPUS BDU O EQUIVALENT

GRAVA (4-20mm)
TERRENY NATURAL

ENTRE P02 SAULÓ ESTABILITZAT
I P04 PAV FORMIGÓ

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

25

P05. PAVIMENT DE SORRA.
ÀREA DE JOCS INFANTILS

3

ENTRE PARTERRE I P02 SAULÓ
ESTABILITZAT

REDACTORS DEL PROJECTE:

V01. LLISTÓ DE FUSTA 30X250mm

Ajuntament de

CASTELL - PLATJA D'ARO

PROMOTOR:

25

3
40
10
41.4
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XARXA D'AIGUA EXISTENT

FONT DE BEURE

JOC D'AIGUA

LLEGENDA AIGUA POTABLE

XARXA D'AIGUA NOVA

ARQUETA DE REGISTRE 40X40cm

+19.55

REDACTORS DEL PROJECTE:

VÀLVULA-BOMBA-BALANCÍ

Ajuntament de

+19.72

FONT

ARQUETA

25

ARQUETA EXISTENT

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

+19.83

CASTELL D'ARO

20.00

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

+20.45

18

+20.00

+20.80

FONT
ARQUETA

+20.76

+21.01

XARXA AIGUA

PLANTA

+20.68

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

+20.95

+20.90

A3 E: 1/300

+22.33

1
4

+21.06

10

14.01
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∅20mm PEAD 16ATM
DINS TUB CORRUGAT ∅63mm MÍN.

L<1m

FLEXO ∅16mm

FONT

PERICÓ DE REGISTRE 40x40cm
AMB VÀLVULA REGULADORA

CLAU
22

TAPA DE FUNIDICIÓ DUCTIL 40x4cm

REIXA DE DESGUÀS
SEGONS MODEL

PERICÓ DE REGISTRE 40x40cm DESGUÀS
PER A TRAM MAJOR A 15m EN MITJA
CANYA (PER A TRAM L>10m) 60x60cm

40

MAX. 50cm

VARIABLE
MIN. 2m
VARIABLE
1m

CASTELL D'ARO

N.

MI

2m

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

GRAVES

PLANTA

XARXA AIGUA

POSSIBLE ELEMENT
ARBRE, FANAL...

0.50 mín

RASA TIPUS

TOTXO PERFORAT O PREFABRICAT

COTA PAVIMENT

TAPA DE FUNIDICIÓ DUCTIL 40x4cm

CONNEXIÓ A XARXA DE CLAVEGUERAM
L<10m. PENDENT 2%

TUB CORREGUT DE DOBLE CAPA
∅160mm PEAD SN4

EDIFICI

VORADA
CALÇADA

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

FONT

CRITERIS GENERALS D'UBICACIÓ

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

TRAMA ANTILLISCANT DE GEOMETRIA LLIURE

30

LLETRES AMB RELLEU (NO GRAVADES)

PERICÓ DE REGISTRE 40x40cm
PER TRAM MAJOR A 25m

REDACTORS DEL PROJECTE:

40

PERICÓ DE REGISTRE AMB CLAU

PERICÓ ESCOMESA
AMB COMPTADOR MÍN. 80x40cm

Ajuntament de

7
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ÒRGAN

PROJECT

ESQUEMA XARXA D'AIGUA

PROMOTOR:

CASTELL - PLATJA D'ARO

CARACTERÍSTIQUES

1. PERICONS EN ZONES DE VIANANTS

GALVANITZAT O FOSA

2. TAPA DE FOSA DÚCTIL I MARC D'ACER

EMÈS PER EMPRESA ACREDITADA

3. COMPLIMENT UNE-EN 124 AMB CERTIFICAT

PER ENAC O EQUIVALENT EUROPEU.

URBANS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

4. COMPLIMENT INSTRUCCIÓ D'ALCALDIA D'ELEMENTS

7. TANCAMENT AMB CLAU

6. PAS LLIURE 280X280MM

5. CLASSE B-125 (12,5T DE CÀRREGA)

1

3

5

4

2

0.20

14.02

11. BLOQUEIG DE SEGURETAT A 90°

10. ANGLE OBERTURA DE 120°

L'ABSÈNCIA DE SOROLL

9. L'ASSENTAMENT DE TAPA ASSEGURARÀ

8. SUPERFÍCIE ANTILLISCANT EN SEC I EN MULLAT

0.40 (0.30 mín)

0,2

1. TERRA COMPACTAT AL 95% del P.M. AMB MATERIAL TOLERABLE
SEGONS ARTICLE 330.3.3 DEL PG3 DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

3. MALLA DE SENYALITZACIÓ

2. SAULÓ GRAVELLAT

4. PASSATUBS ∅63mm

NOTA: ES COL.LOCARÀ UN NOMBRE DE TUBS IGUAL

5. TUB DE POLIETILÈ ∅20mm

0,05 0,1

AL DE CIRCUITS (UNA SOLA LINIA PER CADA TUB)

A3 E: 1/10
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SIGNATURES

CASTELL D'ARO

G1

G1

A1

G4
G1
D1

IG DE
CASTE
LL I M
AR

PASSE

A1

D2
G2
G3

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

G1

LA COMA
TORRENT DE

D1

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte
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PROJECTE EXECUTIU

REG
PLANTA

CENTRE CÍVIC
DE CASTELL D'ARO

D2

G3

a

A1

A3 E: 1/300

1

Xarxa primària P.E. 63 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat alimentària (reg)

Xarxa primària P.E. 50 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat alimentària (boca reg)

Xarxa secundària P.E. 32 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat alimentària (degoteig arbrat)

Xarxa secundària P.E. 32 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat alimentària (reg)

Xarxa secundària P.E. 40 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat alimentària (aspersors)

Xarxa degotadors inserits 40 cm. de 2.3 l/h.
P.E. 16 mm. Ø 4 atm. Auto-compensant (reg
degoteig parterre)

Anell obert degotadors inserits 30 cm 8 ut. de
3.5 l/h. P.E. 16 mm Ø 4 At. Auto-compensant
amb tub DREN 50 mm Ø (reg degoteig arbrat)

Pericó comptador 100x60x40 cm. i comptador 5
m3/h

Pericó 60x60 cm. amb by-pass mestre de 2"

Pericó 60x60 cm. amb capçal de reg per
aspersió de 1.21 "(reg per aspersió)

Pericó 120x60 cm. amb capçal de reg per
degoteig amb filtre de 300 micres i reductor de
pressió de 10 a 0.5 atm.

Pericó 60x60 cm. amb capçal de reg per
degoteig arbrat amb filtre de 300 micres i
reductor de pressió de 10 a 0.5 atm.

Vàlvula de descàrrega

Boca de reg "Parcs i Jardins"

Armari estàndard per a programador

Programador elèctric

Pericó 60x60 cm. per registre d'instal·lació
elèctrica

Instal·lació elèctrica cable mànega de 1000v.

Broquet serie VAN (RainBird)

Broquet serie 15 Strip (RainBird)

NOTA:

El plànol de reg és un esquema de la
instal.lació, caldrà comprovar a obra la
posició definitiva de tots elements, segons
indicacions de la Direcció Facultativa.

10

15.01

Tots els tubs representats amb línia
discontinua que discorren sota paviment dur,
aniran protegits amb passa tubs de polietilé
coarrugat reforçat de doble Ø interior que
el de les instal·lacions d'aigua.

4
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SIGNATURES

AIGUA DE XARXA

PERICÓ AMB CLAU
DE PAS
PERICÓ AIGUA DE
XARXA

D1

BY-PASS MESTRE DE 2"

G4

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte
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PROGRAMADORS DE REG I
EQUIP CONCENTRADOR DINS
D'ARMARI

G1

CASTELL D'ARO

A1

D2

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

ABRIL 2022

G2

PROJECTE EXECUTIU

REG
ESQUEMA

G3

A3

Xarxa primària P.E. 63 mm. Ø 10 atm. alta
densitat alimentària

Xarxa primària P.E. 50 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat alimentària (reg per aspersió-difusió)

Xarxa primària P.E. 50 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat alimentària (boca reg)

Xarxa secundària P.E. 40 mm. Ø 6 atm. baixa
densitaT (reg degoteig arbusts)

Xarxa secundària P.E. 32 mm. Ø 6 atm. baixa
densitat (reg degoteig arbrat)

Cable elèctric

Xarxa de degotadors inserits cada 50 cm. de 2.3
l/h. P.E. 16 mm. Ø 4 atm. Auto-compensant (reg
per degoteig)

Sensor de pluja

Comptador de 5m3/h

Vàlvula de retenció (entiretorn)

Maneguet intercanviable

Filtre d'anelles 120 mesh

Reductor de pressió

Vàlvula descàrrega automàtica

Electrovàlvula

Manòmetre de glicerina

Programador elèctric de reg

Anell obert amb degotadors inserits cada 30cm
8ut de 3.5 l/h P.E. 16 mm Ø 4 atm.
Auto-compensant amb tub DREN 50 mm Ø

Reg per degoteig

Reg per aspersió - difusió

Boca de reg "Parcs i Jardins"

A1 Número sectors de reg

15.02
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RACORD LLAUTÓ
ROSCAT (45mm)
ROSCA 1.1/2"

COS FONERIA

MONTURA LLAUTÓ ROSCADA

BOCA DE REG

DETALLS TAPA MARC QUADRAT B-125

0.60
XARXA PRIMÀRIA BOQUES DE REG

1.20

0.60

PLANTA

0.40

0.10
mínim

TUBULARS OBLIGATÒRIES SOTA PAVIMENT TOU

0.10
0.15
0.21
0.50

REG

F

0.60

0.10

H
DETALLS

0.40

TUBULARS OBLIGATÒRIES SOTA PAVIMENT DUR

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

0.05

SECCIÓ

0.05

1.20

ENLLAÇ MIXTE DE LLAUTÓ

XARXA PRIMÀRIA REG AUTOMÀTIC

GRAVA SENSE COMPACTAR

CABALÍMETRE

TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL 0.60X0.60

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

ENLLAÇ MIXTE DE LLAUTÓ

TAPA DE FUNDICIÓ DUCTIL 1.20X0.6
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

0.50

ÒRGAN

PROJECT

BOQUES DE REG

BOCA DE
REG

TAPA

DETALL COMPTADOR

VÀLVULA ANTIRETORN

FILTRE

CLAU DE PAS

DE COMPORTA
COMPTADOR VÀLVULA
5 m3/h

COMPTADOR

ARREBOSSAT
REMOLINAT M-40/A
TOTXO PERFORAT
DE 10x14x29

BY-PASS MESTRE

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

FORMIGÓ FCK 150 kg/cm2

VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA

REDACTORS DEL PROJECTE:

GRAVA SENSE COMPPACTAR

Ajuntament de

CASTELL - PLATJA D'ARO

GESPA O PAVIMENT TOU

TERRA VEGETAL

TUB DE REG

TUB CORRUGAT REFORÇAT
Ø VARIABLE PER A
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

TUB DE POLIETILÈ DE Ø VARIABLE
TUB B. R.

PAVIMENT DUR

SAULÓ

FORMIGÓ H-100

LÀMINA POLIETILÉ.
COLOR VERD
SAULÓ
TUB CORRUGAT REFORÇAT 90 mm Ø
PER A INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

TUB CORRUGAT DE DOBLE ∅
INTERIOR QUE EL TUB DE POLIETILÈ

TUB DE POLIETILÈ DE Ø VARIABLE

A3

15.03
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SIGNATURES

Programador conectat a red

Escomessa d'aigua

Cable elèctric

REDACTORS DEL PROJECTE:

DETALL PLANTA

Tubular rígida de doble Ø
interior del tub de reg

PROGRAMADOR CONECTAT A RED

PE 20 AMB ANELLES DE r 0.5m UTECHLINE / UNIBIOLINE o similar

VÀLVULA DE RENTAT 1/2''

TUBERIA PE ALIMENTACIÓ

ESQUEMA PER GOTEIG AMB ANELLES r 0,5m.

Tub de reg per
degoteig de 40mm

Escocell

Ajuntament de

Anella de degotadors
8 unitats 3.5l/hora

Tub drenant de
60mm Ø

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte
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DETALL DE REG PER DEGOTEIG DE LES ESPÈCIES ARBÒRIES
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PROJECTE EXECUTIU

DETALLS

REG

PARTERRE

A3

VÀLVULA DE RENTAT 1/2" EN ARQUETA

XARXA POLIETILÉ AMB REGULADOR DE PRESSIÓ A LA CAPÇALERA

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ
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LF
Valvula de rentat 1/2'' en arqueta

Contorn de la parcel·la

Tuberia amb goters

Connector inicial

Col·lector de tancament

Te d'unió

Tub d'ajuda antisifó

VALVULA ANTISIFO
(en arqueta situada
a la part més alta)

Tub d'alimentació

DETALLS OBRA CIVIL I VALVULERIA XARXA DE REG

VALVULERIA

VÀLVULA ANTISIFÓ DINS D'ARQUETA CIRCULAR DE PLÀSTIC

COTA TERRENY

ARQUETA DE PLÀSTIC

VÀLVULA ANTISIFON
TUBERIA GOTEIG

GRAVES

A3

30

DETALLS

REG

VÀLVULA DE RENTAT DINS D'ARQUETA CIRCULAR DE PLÀSTIC

COTA TERRENY

ARQUETA DE PLÀSTIC
TUBERIA GOTEIG
VALVULA DE RENTAT

GRAVES

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

25

CASTELL D'ARO

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

CENTRE DE CONTROL o
ARQUETA DE PARCEL·LA

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

25

>25

30
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REDACTORS DEL PROJECTE:

ESQUEMA DE REG PER DEGOTEIG PER A ZONES IRREGULARS

PROMOTOR:
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REDACTORS DEL PROJECTE:
Francesc Puig Esteban, arquitecte
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Ajuntament de
REDACTORS DEL PROJECTE:

Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte
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PROJECTE EXECUTIU

VEGETACIÓ

DETALL ESPECIES
A3
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NOVA UBICACIÓ TAULES D'ESCACS EXISTENTS

PROJECTOR MODEL ARNE S URBIDERMIS O
EQUIVALENT: 28 UD

ÀREA DE JOCS
D'AIGUA

JOCS INFANTILS I D'AIGUA

CASTELL D'ARO

ÀREA DE JOCS
INFANTILS

ABRIL 2022

PROJECTE EXECUTIU

NOVA UBICACIÓ RÈTOL EXISTENT: "PLAÇA DEL POETA SITJÀ"
CAIXA NIU PER OCELLS (4ut)
SENYALITZACIÓ D'USOS I MANTENIMENT (4ut)
NOVA UBICACIÓ RÈTOL INFORMATIUI EXISTENT
NOVA UBICACIÓ PARA DE BUS EXISTENT

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA POETA SITJÀ

*NOTA.
VEURE PLÀNOL JOCS INFANTILS:
17.02 I 17.03
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Anna Fumadó Ciutat, arquitecta
Francesc Puig Esteban, arquitecte

FONT MODEL CAUDAL SANTA E COLE O EQUIVALENT
APARCABICIS
PAPERERA
REDACTORS DEL PROJECTE:

BANC T1: DE FUSTA AMB RASPATLLER I RECOLZABRAÇOS
BANC T2: DE FUSTA SENSE RESPATLLER

Ajuntament de

BANC T3: DE FUSTA DOBLE
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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SERVEIS TÈCNICS

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els
assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en
l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article
27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la
presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret
del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes
aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres
tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura
de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
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a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per
a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions
requerides per a l'us al que es pretén destinar.

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per
a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:
<= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció
del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8%
en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX
Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari,
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic
2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat,
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en
pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita,
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos
components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de
l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres
treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments
i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de
Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques
i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació,
fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de
formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres
i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat
de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE
EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels
límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
-

REGISTRE D'ENTRADA
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els
següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice
amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per

Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast
de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el
volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han
aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini
la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder
barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres
capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa
pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents
i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada
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Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer
punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508
EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX
Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per
la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:
<= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10%
en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements
massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de
formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per
a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor
que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament
de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º
(amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses
superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements
en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara),
amb TMA < 0,33 del gruix mínim
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial
de la Instrucción de Carreteras.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
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subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació
de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació,
fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de
formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres
i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat
de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana,
la documentació que acrediti aquest contingut.
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi
el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar
en la confecció de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient

Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior
de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè
o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix
inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui
inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Abans de l'iniciï de les obres, s'haurà de demanar al contractista, un informe de la pedrera, amb
les següents dades:
- Classificació geològica.
- Pes específic de la pedra
- Resistència al desgast dels àrids
- Estudi de la morfologia.
- Prova d'absorció en aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
- Recepció de l'informe de característiques de la pedrera. Reblert de pedra natural o grava de
pedrera
- Cada 500 m3 de material de reblert, es realitzaran els assaigs de:
- Comprovació de la granulometria del material
- Resistència al desgast dels àrids
- Absorció d'aigua
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La pedra utilitzada en el reblert de gabions ha de complir estrictament les condicions exigides.
En cas de dubte, caldrà un anàlisi petrogràfic del material.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:
* UNE 36730:2006 Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre de
acero galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona de treball.

ÒRGAN

PROJECT

Mescla de granulats, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per elements nets, sòlids, resistents, d'uniformitat raonable, sense pols, argila

o d'altres matèries estranyes.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF
Ha de complir les condicions addicionals que constin a la partida d'obra en què intervingui.
La pedra no s'ha de desfer amb l'exposició a l'aigua o l'intempèrie.
Capacitat d'absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 2% en pes
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas
de malla.
Ha de ser dura, sana, no ha de contenir cap agent de tipus corrosiu.
Ha de ser de forma regular.
Dimensió de les arestes: 10 a 20 cm
Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2): < 50%
Densitat: >= 2,2 t/m3

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari,
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic
2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig
granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent
(UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de
contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del
reblert.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

de la capa on es col·loqui.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra
de cantera o de grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de
trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article
510 del PG3 vigent.
Composició química:
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en
contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats
procedents de demolicions de formigó: < 0,7%
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha
de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir
el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:
- Àrids per a tot-u: < 30
- Materials reciclats
procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:
- Àrids per a tot-u: < 35
- Materials reciclats
procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
- Fracció 0/4 del material:
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de
T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:
- Índex de plasticitat, segons UNE
103103 i UNE 103104: < 10
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
40
¦
100
--¦
¦
32
¦
88-100
100
100
¦
¦
20
¦
65-90
75-100
65-100
¦
¦
12,5
¦
52-76
60-86
47-78
¦
¦
8
¦
40-63
45-73
30-58
¦
¦
4
¦
26-45
31-45
14-37
¦
¦
2
¦
15-32
20-40
0-15
¦
¦
0,500
¦
7-21
9-24
0-6
¦
¦
0,250
¦
4-16
5-18
0-4
¦
¦
0,063
¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció
retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a
la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
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Material granular de granulometria contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits
naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera
o de grava natural.
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini
la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria
uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota
les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes
de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Granulat procedent de roques dures.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida.
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys.
Ha de complir les condicions addicionals que puguin constar a la partida d'obra en què intervingui.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN
13242.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: - Productes
per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració
de Prestacions
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments
i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de
Prestacions - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4:
Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del
Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme
notificat (només per al sistema 2+).
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del
fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.
- Número de
certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).
- Referència a la norma
EN 13242.
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.
Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana,
la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o
mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

ÒRGAN

PROJECT

Pedra de forma irregular per a la construcció de murs, fonaments, etc, d'extracció recent, provinent
de pedreres autoritzades.
S'han considerat els tipus següents:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
- De pedra arenisca
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia i de gra uniforme.
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques.
Ha de ser inalterable a l'aigua i a la resta d'accions atmosfèriques.
Ha de ser resistent al foc; no ha d'explotar al ser exposada a les flames.
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives.
Les dimensions han de ser les adequades al seu us, d'acord amb la DT i les indicacions de la DF.

En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran
mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons
Annex A de la UNE-EN 933-9.
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació i caracterització del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric, segons UNE
EN 933-1.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
- Pròctor Modificat,
segons UNE-EN 13.286-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu
cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- En el seu cas, límit líquid i índex
de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons
UNE-EN 933-1.
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Índex de llenques, segons
UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Contingut ponderal en sofre total, segons
UNE-EN 1744-1.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han
aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres
casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris
de les normes de procediment indicades a cada assaig .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

3jJLQD  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament i emmagatzematge: Protegits contra els impactes. Cal evitar el contacte amb terres
o altres materials que puguin alterar les seves característiques.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
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Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al
final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum
a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995
de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B
o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦

Ha de tenir bona adherència amb els morters.
Coeficient de saturació: <= 75%
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles PIET-70): <= 1%
Absorció d'aigua: <= 2%
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245): < 1,2%
PEDRA GRANÍTICA:
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldspat i mica.
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme.
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldspats característics.
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm.
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 120 N/mm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2500 kg/m3
PEDRA CALCÀRIA:
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic.
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les.
No han de ser bituminoses.
No han de tenir argiles en excés.
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids.
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 50 N/mm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2000 kg/m3
PEDRA ARENISCA:
Ha de provenir de roques constituides per sorres de quars amb els seus grans units amb un aglomerat.
No s'utilitzaran pedres que tinguin aglomerats argilosos o calcaris.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de
formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes
de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de
Prestacions
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per
a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta
i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema
1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant








5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de
cementos (RC-16).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua
de mar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes

ÒRGAN
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¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma
UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats
a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN
197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de
10 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que
compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han
de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns
a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg
a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició,
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació
no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no
es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts
en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament
si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions
declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals)
i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà
o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS
A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial
Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici,
ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica
natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència
adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de
conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres
productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració

REGISTRE D'ENTRADA
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios
de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració
de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte,
les facilitades pel subministrador.
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de Prestacions
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat,
per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:
Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN
459-1.
A l'albarà hi ha de constar com a mínim la informació següent:
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- El marcatge CE ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Nombre identificador de l'organisme de certificació
- Nom o marca distintiva d'identificació
i adreça registrada del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge
Nombre de referència de la Declaració de Prestacions
- Referència a l'UNE EN 459-1
Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
- Informació sobre les característiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els
valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les
especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar
que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:
- Contingut
d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca
(Oh) 2
- Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant
un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions
atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es
realitzaran els següents assaigs:
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi
la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una
per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es
conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra
si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat
grumollós o aglomerat.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del
tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la
norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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(UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició
més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova:
± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:
>= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació
aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació,
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici
del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma
EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà
excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma
EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF,
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN
934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó,
t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment
ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P)
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
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El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si
n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3.
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa
de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08,
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes;
superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes;
superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors
a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és
el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts,
es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran
els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
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Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >=
325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3,
inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies,
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la
dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre
cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a
càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En
cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%,
s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i
la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el
lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues
en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball,
es rebutjarà el camió controlat.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes,
i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de
l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó
(UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció
(UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades
diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre
per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions
del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades
controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb
distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons
amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb
distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control.
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb
un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el
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CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa amb granulat reciclat (HRM): 2.300 kg/m3
- Formigons armats amb granulat reciclat (HRA): 2.500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició
més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova:
± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:
>= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦

Formigó fabricat amb granulat gruixut reciclat procedent del matxuqueix de residus de formigó, en
una proporció <= 20% del pes total del granulat gruix, amb o sense addicions (cendres volants o
fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t.
de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HRM pel formigó reciclat en massa, HRA per al formigó reciclat armat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- HRM = 20,25,30,35,40
- HRA =
25,30,35,40
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació
aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació,
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici
del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma
EHE-08.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma
EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF,
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
En ambients d'exposició H o F:
- S'introduirà un contingut mínim del 4,5% d'aire oclòs, mitjançant additiu inclusor d'aire
- L'àrid reciclat serà estable front a solucions de sulfat sòdic o magnèsic
Si el formigó reciclat està exposat a sulfats, s'haurà de conèixer la procedència del granulat
reciclat que el composa, havent estat aquets fabricat amb ciments resistents als sulfats
Si el formigó reciclat està exposat a l'aigua marina, s'haurà de conèixer la procedència del granulat
reciclat que el composa, havent estat aquets fabricat amb ciments resistents a l'aigua de mar
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó,
t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment
ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si
n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana,
la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3.
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa
de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08,
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes;
superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes;
superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors
a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és
el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >=
325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3,
inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
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la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies,
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la
dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre
cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a
càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En
cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%,
s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i
la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el
lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues
en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball,
es rebutjarà el camió controlat.
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Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts,
es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran
els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes,
i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de
l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó
(UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció
(UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades
diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre
per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions
del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades
controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb
distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons
amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb
distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control.
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb
un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut
de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i
quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions
del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
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Plec de condicions

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó
estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que
compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen
poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i
es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova:
± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i
particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits
pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (morters
prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats
depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ÒRGAN
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Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica

4: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i
sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades
(concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars
i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i
que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte
de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del
fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie
de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN
1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90
% del previst en el projecte.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material
d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor
o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es
inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió
mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla,
en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur
(EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat
granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat
al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat
tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les
disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300
kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del
granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
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Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la
data de fabricació.
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- Contingut de cendres:

- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils
lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en
ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls,
pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de
PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis
diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un
copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.
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Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de
calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034,
UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D

%$

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules
I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic
de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article
6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

5HXUEDQLW]DFLy3O3RHWD6LWMj
&DVWHOOG $UR




AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

3jJLQD  

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 222 de 400
SIGNATURES

3jJLQD  

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS





Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més
gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no
assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria
I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color
en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per
la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat
i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de
llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació
de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics
distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació
de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <=
desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó
és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos


Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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No hi ha normativa de compliment obligatori.


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




%  

%)  0$7(5,$/6%¬6,&6'(&(5¬0,&$

%)  0$216&(5¬0,&6


(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

%).$

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas
de arcilla cocida.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
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aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i
particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor
característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i
particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor
característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb
el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes
per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb
el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero
d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc
d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat
de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN
771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació
que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix
l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció
industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del
Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb
la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a
les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà
com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.
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un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència
gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12
mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles
actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats
a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles
actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats
a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres
anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DAU DE FORMIGÓ:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.
S'han considerat els tipus següents:
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.
DAU DE FORMIGÓ:
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la
insolació directa i de l'acció del vent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben
visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN
13163 per al poliestirè expandit
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28
de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable,
el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat
segons UNE-EN 12086).
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN
13163, en funció de tipus.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del
DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos subjectes
a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4:
Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció
de la classe declarada:
- T1: ± 2 mm
- T2: ± 1 mm
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:
- S1: ± 5 mm/1000 mm
- S2: ± 2 mm/1000 mm
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció
de la classe declarada:
- P1: 30 mm
- P2: 15 mm
- P3: 10 mm
- P4: 5 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.
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Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb
forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa
o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.),
defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt
d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient
per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603): La variació
relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció de la classe
declarada pel fabricant:
- DS(N) 5: ± 0,5%
- DS(N) 2: ± 0,2
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):
Variació relativa en llargària i amplària: ± 1%
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089): >= 50 kPa
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica,
comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons l'especificat
en la UNE-EN 13163.
- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605): Els
valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 de l'UNE-EN
13163, en funció del nivell declarat
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors als
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser inferiors
als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell
declarat
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules
8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):
- Reducció de la tensió
de compressió al 10% de deformació: <= 10%
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula
10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Compressibilitat (UNE-EN 12431): Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 13163
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma
UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la classe declarada:
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles
- L2: ±
2 mm en planxes i -1% en rotlles
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la classe declarada:
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o
± 3 mm en rotlles
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

3jJLQD  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni
d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques
=< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació
de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie,
manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària
romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per
a ús alimentari.
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦

Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.
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per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de
Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable
en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració
de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1
a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o
la limitació de material orgànic), - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre
reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials
per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació
de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats
evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al
llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a
la compressió
- Coeficient de dilatació
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques
geomètriques següents (UNE-EN 13163)
- Amplària
- Llargària
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins
al 100% del subministrament.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.



REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila
ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
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¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge ha de constar, com a mínim les dades següents:
- Tipus de gabió
- Tipus de malla
- Diàmetre del filferro
- Tipus de recobriment del filferro
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció
del corresponent certificat de qualitat on es garanteixin les especificacions fixades al plec
de condicions.
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions)
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran
els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. (UNE-EN 10218-1).
- Comprovació del galvanitzat: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no
destructius) (UNE-EN ISO 1461) (5 determinacions).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran
les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes
a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el
control fins al 100% dels elements rebuts.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
UNE 36730:2006 Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre de acero
galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Les caixes s'han de subministrar plegades i premsades, en paquets lligats, agrupats
per mides.
Emmagatzematge: Agrupats per mides i qualitats.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Diàmetre filferro de cosit:
- Malla 5x7 2,00 mm: 2,40 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 2,40 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 2,20/3,20 mm
Gruix del recobriment de PVC:
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 0,50 mm
Resistència a la tracció (UNE-EN 10002-1): >= 420 N/mm2; <= 550 N/mm2
Allargament mínim (UNE-EN 10002-1): 10%
Diàmetre exterior del filferro plastificat (UNE-EN 10223-3): Diàmetre del filferro d'acer + 1 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 3%
- Alçària: ± 5%
- Massa: ± 5%
- Diàmetre del filferro (UNE-EN 10223-3):
- Diàmetre 2,00 mm: ± 0,05 mm
- Diàmetre 2,20 a 2,70 mm: ± 0,06 mm
- Diàmetre 3,00 a 3,40 mm: ± 0,07 mm
- Escuadria de la malla (UNE-EN 10223-3): +16%, - 4%
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Caixa formada amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent, per
a reblir amb pedra natural o grava de pedrera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de resistir l'acció de l'aigua i els agents atmosfèrics sense alteracions físiques ni químiques.
La designació dels gabions s'ha de fer pels paràmetres següents:
- Número de la norma
- Tipus de gabió o gabió de recobriment
- Tipus de malla i diàmetre del filferro
- Tipus de recobriment superficial
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions, taques ni imperfeccions
superficials.
L'enreixat de malla triple torsió ha de complir l'especificat en la norma UNE-EN 10223-3.
Els filferros per a cosits i tirants utilitzats per al muntatge de les caixes de gabions, han de
complir els mateixos requisits que els filferros que formen l'enreixat dels gabions on s'utilitzen.
Les arestes lliures de les caixes de gabió, han d'estar acabades amb un filferro d'acer de la mateixa
qualitat i tipus de recobriment que la resta. Han d'estar unides a l'enreixat de forma mecànica
en fàbrica.
El filferro galvanitzat ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 10244-2.
El zinc utilitzat per al recobriment ha de complir la norma UNE-EN 1179.
L'aliatge utilitzat per al recobriment ha de complir la norma ASTM B 750.
L'aspecte, l'adherència del recobriment i assaig d'immersió, han de complir l'especificat en les
normes UNE 7183, UNE-EN 10244-1, UNE-EN 10244-2.
Els filferros galvanitzats i plastificats per extrusió amb PVC, han de complir els requisits de
la norma UNE-EN 10245-2.
El PVC de recobriment ha de complir:
- Densitat (UNE-EN ISO 1183): entre 1,30 i 1,50 g/m3
- Duresa (Shore D) (UNE-EN ISO 868): >= 50
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 527): >= 21 MPa
- Allargament al trencament (UNE-EN ISO 527): >= 190%
- El gruix del recobriment, aspecte, brillantor, concentricitat i adherència, ha de complir
l'especificat en les normes UNE-EN 10245-1, UNE-EN 10245-2
Material: acer de baix contingut en carboni conforme les normes UNE-EN 10016-1 i UNE-EN 10016-2
Escuadria nominal de la malla (UNE 36730): >= 5x7 cm; <= 8x10 cm
Gruix mínim del recobriment (UNE-EN 10223-3):
- Diàmetre 2,00 a 2.20 mm: 240 g/m2
- Diàmetre 2,40 a 2,70 mm: 260 g/m2
- Diàmetre 3,00 a 3,40 mm: 275 g/m2
Amplària de malla:
- Malla 5x7 2,00 mm: 50 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 80 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 80 mm
Diàmetre filferro:
- Malla 5x7 2,00 mm: 2,00 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 2,70 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 2,70/3,70 mm
Diàmetre filferro a les vores:
- Malla 5x7 2,00 mm: 2,40 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 3,40 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 3,40/4,40 mm
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de
terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funció relaxació de tensions (STR):
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans
de 24 h des de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la
norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura
asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R,
F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos:
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotèxtils:
- Característiques essencials:
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)

Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
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Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada
eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous
assajos o rebuig del lot).
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i
protecció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura
asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones
ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de
tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de
drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el
control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción
de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción
de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción
de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos
de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de
contenedores de residuos líquidos.
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb
un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol,
la pluja i la humitat.

OPERACIONS DE CONTROL:
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions
de la DT.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes,
la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assajos.

- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
- Productes per a canals de Funcio: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:
- Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora
- Dates de subministrament i de fabricació
- Quantitat que es subministra
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat
- Nom i adreça del comprador i del destí
- Referència de la comanda
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari
La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o a la documentació
de acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma o normes UNE-EN sota les que s'hagi
fet marcatge.
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que
contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318

- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Retenció del betúm: (UNE-EN 15381)
Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran les especificacions
addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom
electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
Adherència UNE EN ISO 2409 En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat,
o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora
del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà
soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen
en ser barrejades amb un activador
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment
seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Al tacte: <
30 min
- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment
seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie,
de manera que no s'alterin les seves condicions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com
les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Llargària de les peces:
- Fins a 1000 mm: ± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm
- De
3001 a 6000 mm: ± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm
De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm
- A partir de 25001 mm: ± 10 mm
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5 %

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord
a dites especificacions.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la
seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe
2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions
nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima
superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima:
1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500
mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
Concavitat màxima: 2,5 mm
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Perfil d'acabament del travesser superior de baranes.
S'han considerat els materials següents:
- De roure, melis o pi roig
- De llautó
- D'alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a
rebre el perfil del travesser.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
PASSAMANS DE FUSTA:
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior.
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles.
El perfil no ha de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Característiques de la fusta:
+------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Roure
¦
Melis
¦
Pi roig
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. compressió ¦
45 N/mm2
¦
60,4 N/mm2 ¦
40 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-535)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦

Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces
de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi
de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs
de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents
al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN
1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les
peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit,
es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se
el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos interns incloent
les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement
a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a cobertes de Nivell o Classe:
es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió
2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes
de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*.
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del
foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i
acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema
4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat
a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats
pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de
trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del
fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió
del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a
la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica
(si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera
satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del
material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de
qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces)
per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara
vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
-

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies
utilitzades per vehicles i/o vianants.
S'han considerat els elements següents:
- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catálogo de señales
verticales de circulación" publicat per la Dirección General de Carreteras; únicament varien
la mida i els números que inclouen en alguns casos.
- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i
acoten la seva prescripció.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini anoditzat.
- Acer galvanitzat
S'han considerat els acabats següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina retrorreflectant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta
amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la
intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la
norma UNE-EN 12899-1.
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):
- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva
superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).
- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el
substrat es una placa plana).
- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la
superfície de la senyal front a la corrosió).
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció
4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización vertical"
de la Instrucción de Carreteras.
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del
PG 3/75 MOD 11-OM.
No s'admetrà la utilització de les classes següents:
- Pressió de vent: Classe WL2
- Pressió deguda a la neu: Classe DSL0
- Carregues puntuals: Classe PL0
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de
ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància,
coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una massa, de la norma
UNE-EN 12899-1.
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes
UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o
identificació correctes, com ara bonys, etc.
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol
altra imperfecció superficial
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma
UNE 135331
Brillantor especular a 60°C: > 50%
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

¦ Resist. flexió
¦
60 N/mm2
¦ 115 N/mm2
¦
80 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-537)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. a l'esforç ¦
7,5 N/mm2
¦
4,5 N/mm2 ¦
3 N/mm2
¦
¦
tallant
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat seca
¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3 ¦
¦ (UNE 56-531)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat verda
¦ >=1,08 kg/dm3 ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦ >= 0,75 kg/dm3
¦
+------------------------------------------------------------------------+
Diàmetre dels nusos vius de la fusta: <= 5 mm
Superfície dels fongs blancs: <= 20% de la peça
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (UNE 56529): <= 12%
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): <= 6%
PASSAMANS D'ALUMINI:
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants
o cargols amb rosca mètrica.
Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aliatge Al 0,7 Mg Si
Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <= M <= 2
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337): >= 130 N/mm2
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
PASSAMANS DE LLAUTÓ:
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb
rosca mètrica.
Tipus de llautó (UNE 37-103): Aleació Cu-Zn
Amplària del passamà: >= 45 mm
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre
el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir
un codi d'identificació.
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al
se revers de forma clara i duradora amb la següent informació:
- Símbol del marcatge CE
- Número de identificació del organisme de certificació
- Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si
procedeix
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules
ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la mateixa norma.
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal
- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi
de làmpades si fos el cas
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que
contingui, entre altres, les següents dades:
- Nom i adreça de la empresa subministradora
- Data de subministrament
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca,
referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical
de la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante.
Pinturas. Características y métodos de ensayo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A
l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb
el terra.

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació
d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni
d'altres defectes.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394.
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365.
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Designació comercial
- Referència del material (PE 50A)
- Diàmetre nominal en mm
- Gruix nominal en mm
- Pressió nominal en MPa
- Any de fabricació
- UNE 53365
Material constitutiu:
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
- Negre de carboni amb les característiques següents:
- Densitat: 1500- 2000 kg/m3
- Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3
de l'UNE 53365.
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa
circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.
Diàmetre i gruix de la paret:
+-----------------------------------------------------+
¦ Diàmetre
¦
Gruix de la paret
¦ Tolerància ¦
¦ Nominal
¦
(mm)
¦
màxima
¦
¦
(mm)
¦-------------------------¦
DN
¦
¦
¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8
¦
(mm)
¦
¦
¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦
¦
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
110
¦
4,2
¦
6,6
¦
+ 1,0
¦
¦
125
¦
4,8
¦
7,4
¦
+ 1,2
¦
¦
140
¦
5,4
¦
8,3
¦
+ 1,3
¦

els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la
retrorreflexió del material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment,
es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament
si els dos resultats són satisfactoris.
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control
definides.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes.

ÒRGAN

PROJECT

Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de
servei.
CONDICIONS GENERALS:
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els definits

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües.
Características y métodos de ensayo.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació
de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó.
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les
parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior
del pericó.
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el pericó
ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina
d'us normal.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
obertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer
galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la
vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per
gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de
la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:
- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables
que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas
el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51,
150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests
límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament.
- Donar accés
a un pedestal d'armaris d'interconnexió
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a
escomeses o grups d'escomeses

¦
160
¦
6,2
¦
9,5
¦
+ 1,5
¦
¦
180
¦
6,9
¦
10,7
¦
+ 1,7
¦
¦
200
¦
7,7
¦
11,9
¦
+ 1,8
¦
¦
225
¦
8,6
¦
13,4
¦
+ 2,1
¦
¦
250
¦
9,6
¦
14,8
¦
+ 2,3
¦
¦
280
¦
10,7
¦
16,6
¦
+ 2,6
¦
¦
315
¦
12,1
¦
18,7
¦
+ 2,9
¦
¦
355
¦
13,6
¦
21,1
¦
+ 3,2
¦
¦
400
¦
15,3
¦
23,7
¦
+ 3,6
¦
¦
450
¦
17,2
¦
26,7
¦
+ 4,1
¦
¦
500
¦
19,1
¦
29,6
¦
+ 4,5
¦
¦
560
¦
21,4
¦
33,2
¦
+ 5,0
¦
¦
630
¦
24,1
¦
37,4
¦
+ 5,0
¦
¦
710
¦
27,2
¦
42,0
¦
+ 5,0
¦
¦
800
¦
30,6
¦
47,4
¦
+ 5,0
¦
+-----------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):
- Tubs rectes: <= 0,02 DN mm
- Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):
- Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm
- Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm
- Llargària (23 ± 2ºC): + 10 mm
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

5HXUEDQLW]DFLy3O3RHWD6LWMj
&DVWHOOG $UR




Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

5HXUEDQLW]DFLy3O3RHWD6LWMj
&DVWHOOG $UR




AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21





3jJLQD  

SIGNATURES

3jJLQD  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 237 de 400

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ÒRGAN

PROJECT

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté
i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE





600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han
de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element
individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a
F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres
defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer
galvanitzat en calent.
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o
de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.).
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Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones
d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports,
molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser
utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir
una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll
al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina
d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de
ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes
de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de
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- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària
romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per
a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió
nominal):
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦

5HXUEDQLW]DFLy3O3RHWD6LWMj
&DVWHOOG $UR




Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

ÒRGAN

PROJECT





Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni
d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques
=< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació
de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie,
manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant
deficiències, fins al 100% del subministrament.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
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Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila
ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
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Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

3jJLQD  

¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni
d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques
=< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació
de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie,
manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària
romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per
a ús alimentari.
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila
ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
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Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Metàl·lic
- Plàstic i metàl·lic
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Per a encastar
- Per a muntar superficialment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una
tapa, amb porta o sense.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la possibilitat
de connectar-hi altres cables.

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




%*  0$7(5,$/63(5$,167$/ā/$&,216(/Ê&75,48(6

%* &$,;(6,$50$5,6

%*  &$,;(63(5$48$'5(6'(',675,%8&,Ï


(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

%*9

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
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Plec de condicions

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

PLÀSTIC:
El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per
a la seva fixació.
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar
fixada al cos.
La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió.
METÀL·LICA:
La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment
i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra amb una tapeta
extraible per filera.
Ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment.
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm
PER A ENCASTAR:
Ha de portar obertures per al pas de tubs.
La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment
i exteriorment i ha de tancar per pressió.
Amplària del perfil: 35 mm
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880): 45 mm
Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324): >= IP-425
Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324): >= IP-405
PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:
Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
AMB PORTA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar
fixada al cos.
La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment
i ha de tancar per pressió.
PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar
fixada al cos.

Armari de polièster.
S'han considerat els armaris següents:
- Amb porta i finestreta
- Amb tapa fixa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
El cos ha de ser monobloc i de polièster reforçat amb fibra de vidre.
Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al pas de tubs.
Classe del material aïllant (UNE 21-305): A
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior: >= IP-439
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior: >= IP-559
AMB PORTA I FINESTRETA:
La porta ha de ser del mateix material que el cos.
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°.
La finestreta ha de ser de metacrilat transparent.
AMB TAPA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos.
La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte
superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció
del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació
dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN
50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència
a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència
a l'atac químic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de
producció establert a la marca de qualitat del producte.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per
a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de
policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma
UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta
de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur
de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma
UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i
coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció
segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc,
aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc,
aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de
coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència
al foc Fca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN
50575
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS
DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN
50086-2-4.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors
o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales
en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos
generales.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación
de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos
de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos
en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte
2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte
4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

ÒRGAN

PROJECT

3jJLQD  

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
Característiques de reacció al foc:
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de cumplir el següent
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons
la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la
norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F:
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2
o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6.

de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre
la classificació de les propietats de reacció al foc.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement
cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i
la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format:
Classe de reacció al foc:
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca
i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions)
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys
prestacions)
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre:
Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat
de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra:
Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre:
Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Reacció al foc:
- Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)
- Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)
- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)
- Classe Fca (comportament no determinat)
- Emissió
de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc
d'utilització)
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1):
+----------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦ 25 ¦ 50 ¦ 95 ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)
¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦
+----------------------------------------------+
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
Característiques de reacció al foc:
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24): No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca,
B1ca, B2ca, Cca:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca,
Eca:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 3:
Declaració de prestacions
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents:
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripció del producte o codi de designació
- Classe de reacció al foc
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors.
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final
del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm.
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada
sobre l'embalatge dels cables.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa
- Codi únic d'identificació del producte tipus
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d'identificació de l'organisme notificat
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica
en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure
o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència
d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE
21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques
dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al
fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica:
100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant)
i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit
al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig
per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis
fixes, de tensió assignada 0,6/1 kV, amb conductor d'alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable unipolar de designació AL RV, construcció segons norma UNE-HD 603-5N, amb una classificació
de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575.
- Cable bipolar o tetrapolar trenat en feix de designació AL RZ, construcció segons norma UNE 21030-1,
amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575.
- Cable unipolar de designación AL RZ1 (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, amb una
classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement
cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
CABLES DE DESIGNACIÓ AL RV 0,6/1 kV
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
El conductor ha de ser d'alumini segons UNE-HD 603-1.
L'aïllament ha de ser de polietilè reticulat del tipus DIX 3 segons la norma UNE-HD 603-1.
La coberta ha de ser de color negre i ha d'estar feta de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18
segons la norma UNE-HD 603-1.
CABLES DE DESIGNACIÓ AL RZ 0,6/1 kV
La coberta aïllant ha de ser de polietilè reticulat del tipus TIX3 segons UNE 21030-1.
El conductor ha de ser d'alumini rígid de clase 2 segons UNE-EN 60228.
El conductor neutre fiador ha de ser d'un aliatge d'alumini, silici i magnesi segons la UNE-EN 50183.
CABLES DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS)
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halogens segons UNE-EN 60754-2
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2): No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 50399): No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2): Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2): Baixa emissió de fums corrosius
L'aïllament ha de ser de polietilè reticulat tipus DIX 3 segons UNE-HD 603-1.
La coberta ha de ser de poliolefina tipus DMZ-E segons UNE 21123-4.
El conductor ha de ser d'alumini rígid clase 2 segons UNE 60228.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas
de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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SIGNATURES

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica
en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional
(Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN
50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques
dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al
fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica:
100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant)
i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit
al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig
per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

ÒRGAN

PROJECT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21123-4):
+----------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦ 25 ¦ 50 ¦ 95 ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)
¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦
+----------------------------------------------+
La coberta ha de ser de material adequat a la temperatura máxima del conductor. Ha de consistir
en poliolefina i ha de correspondre al tipus DMZ-E segons UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd.
Gruix de la coberta protectora:
+-----------------------------------------------------+
¦
Secció
¦
Gruix de la coberta segons
¦
¦
(mm2)
¦
el nombre de conductors (mm)
¦
¦-------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦
¦
1
¦
2
¦
3
¦
4
¦
5
¦
¦-------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦
1,5 a 35 ¦ 1,4 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦
¦-------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦
50
¦ 1,4 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦
¦-------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦
70
¦ 1,4 ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,1 ¦
¦-------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦
95
¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,1 ¦ 2,3 ¦
¦-------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦
120
¦ 1,5 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,3 ¦ 2,4 ¦
¦-------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦
150
¦ 1,6 ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,4 ¦ 2,6 ¦
¦-------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦
185
¦ 1,6 ¦ 2,3 ¦ 2,4 ¦ 2,6 ¦ 2,8 ¦
¦-------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦
240
¦ 1,7 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦ 2,8 ¦ 3,0 ¦
¦-------------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦
300
¦ 1,8 ¦
¦ 2,8 ¦ 3,0 ¦ 3,2 ¦
+-----------------------------------------------------+
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21089-1.
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: 0,6 kV
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c.: 1.8 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales
en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓ AL RV 0,6/1 kV
UNE-HD 603-5N:2007/1M:2017 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 5: Cables
con aislamiento de XLPE, sin armadura. Sección N: Cables sin conductor concéntrico y con cubierta
de PVC (Tipo 5N).
CABLES DE DESIGNACIÓ AL RZ 0,6/1 kV
UNE 21030-1:2014 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas
de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 1: Conductores de aluminio.
CABLES DE DESIGNACIÓ AL RZ1 (AS)
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte
4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
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SIGNATURES

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim:
- El nom o símbol del fabricant
- L'any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos
de alumbrado de acero.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

S185), EN 10149-1 i EN 10149-2
- Columnes d'acer acabat en calent: material d'acord amb la norma EN 10210
- Columnes d'acer conformat en fred: material d'acord amb la norma EN 10219
- Columnes d'acer inoxidable: material d'acord amb la norma EN 10088
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes,
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques,
inclusions de flux o cendres apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària:
+-----------------------------------------------------------+
¦Dimensions (mm) ¦
300x300x6
¦ 400x400x10 ¦
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦
¦Alçària (m)
¦ 2,5 ¦ 4
¦ 5
¦ 6
¦ 8
¦ 10
¦
+-----------------------------------------------------------+
Perns d'ancoratge: acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN
40-2
Dimensions de la subjecció dels llums: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%
Si és de forma troncocònica:
- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):
- sobre la llargària total lt: xt =< 0,003 x lt
- sobre una llargària
parcial lp >= 1m: xp =< 0,003 x lp
- Llargària:
- columnes d'alçària nominal =< 10 m: ± 25 mm
- columnes d'alçària nominal
> 10 m: ± 0,6%
- Apertura porta: + 10 mm; - 0 mm
- Secció transversal:
- tolerància de la circumferència: ± 1%
- desviació forma (seccions
circulars): ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada
- desviació forma
(seccions poligonals): ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon
- Dimensions de l'acoblament:
- llargària: ± 2 mm
- diàmetre:
- fixació
obtinguda a partir de tubs d'acer: tolerància segons EN 10210-2
- fixació obtinguda
durant el procés de fabricació: ± 2%
- Torsió:
- columna encastada: >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel
centre de la porta
- columna amb placa d'ancoratge: ± 5º entre el braç de la columna i la posició
prevista de la placa
- Gruix: la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge): <1º entre l'eix de la columna i l'eix
perpendicular al pla de la placa
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Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament
sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes,
i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:
- Columnes de planxa o xapa d'acer: material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació





2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
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SIGNATURES

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors
o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han
de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors
o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han
de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Per unitats. Cal evitar arrossegaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzada, de fins a 2 m de llargària.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Un dels extrems del braç ha d'estar soldat a una platina d'acer que hi fa de suport.
La platina ha d'estar proveïda de forats per a fixar-lo a la paret amb cargols. Ha d'estar galvanitzat
en calent per immersió.
El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN
ISO 1461
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha de tenir un cargol per a la connexió a terra.
Diàmetre del tub (D): 33 <= D <= 60 mm

- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28
de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a àrees de circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
- Productes per a àrees de circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme notificat
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar
- Resistència a càrregues
horitzontals
- Prestacions davant de l'impacte de vehicles
- Durabilitat
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ




PER A ROSCAR:
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Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos.

SIGNATURES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Manòmetres d'esfera per a roscar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una esfera
graduada i una agulla de lectura.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Material: Acer
Temperatura de servei (T): - 20°C <= T <= 60°C
Tolerància de precisió: ± 0,1 %

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova
S'han considerat els tipus següents:
- Ventoses per a roscar o embridar
- Dobles ventoses per a embridar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida.
La boia ha de ser totalment esfèrica.
Pressió prova boia: 70 bar
Pressió treball cos: <= 10 bar
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment.
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior.
VENTOSES SENZILLES:
Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o en omplir el circuit.
Consta de:
- Boia
- Tapa de l'orifici superior
DOBLES VENTOSES:
Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona en omplir i buidar o amb
canonades en servei.
Consta de:
- Separador intern per seient
- Dues boies (purgador i ventosa)
- Tobera
- Joc de palanques (purgador)
- Tapa de l'orifici de sortida
Capacitat màxima evacuació: 1,6 m3/min

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
PER A EMBRIDAR:
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE:
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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SIGNATURES

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu
comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats
amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar
sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de la
mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules de
la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament del
pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix
per l'acció d'un solenoide.
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre
l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser
opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser
opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat.
Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg
corresponent.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg
- Cabal nominal i pressió nominal de treball
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari
Pressió màxima admissible: 5 bar
ASPERSORS:
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.
Pressió de treball: >= 1,5 bar,
<= 3,5 bar
Alçària del cos emergent: >= 70 mm

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg o
localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Tapa
- Cos amb connexió per rosca
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió nominal: 10 bar
Pressió de prova: >= 15 bar

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió de servei
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de
càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat,
resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.
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ASPERSORS I MICROASPERSORS:
UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de ensayo.
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu
comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.
- Difusors: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats
amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar
sistemes de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de la
mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules de
la instal·lació possibilitant l'automatització de la mateixa.
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament del
pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix
per l'acció d'un solenoide.
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre
l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser
opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser
opaques i resistents a les dites radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part
superior, de forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat.
Cada tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg
corresponent.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg
- Cabal nominal i pressió nominal de treball
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari
Pressió màxima admissible: 5 bar
ASPERSORS:
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.
Pressió de treball: >= 1,5 bar,
<= 3,5 bar
Alçària del cos emergent: >= 70 mm
Ha d'estar format per:
- Carcassa
- Cos emergent
- Tapa de goma
- Joc de broquets intercanviables
- Filtre
GOTEJADORS
Ha de ser autonetejable.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Ha d'estar format per:
- Carcassa
- Cos emergent
- Tapa de goma
- Joc de broquets intercanviables
- Filtre
GOTEJADORS
Ha de ser autonetejable.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Tipus
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau.
Cada element ha de portar les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg
- Número d'estacions o sectors
- Número de programes
- Cicle o interval de reg
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra
- Memòria permanent (Piles)
- Descripció de la funció dels automatismes
ELECTROVÀLVULES:
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Regulador de cabal
- Sistema d'obertura manual directa
- Solenoide
- Filtre autonetejant
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Codi del tipus de vàlvula
- Tipus de connexió de la vàlvula
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades
- Tipus d'accionament
- Pressions, màx. mín. I de treball
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h
- Material del que està conformat
- Potència expressada en W
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'LVSRVLWLXVGHVWLQDWVDIRUPDUSDUWG¶XQDLQVWDOāODFLyGHUHJ
 6 KDQFRQVLGHUDWHOVHOHPHQWVVHJHQWV
$VSHUVRU'LVSRVLWLXGHVWLQDWDGLVWULEXLUDLJXDSROYRULW]DGDVREUHXQDVXSHUItFLHGHUDGLHIHFWLXFRPSUqVHQWUHLPVHQVH
HOHPHQWVJLUDWRULV 
'LIXVRUV(OHPHQWVGHGLVWULEXFLyG¶DLJXDHQ]RQHVDMDUGLQDGHVHQIRUPDGHSOXMDTXHYDQHTXLSDWVDPEEURTXHWGHVRUWLGDGH
GROOIL[UHJXODEOHLGHFXUWDEDVW
&RPSWDJRWHV(PLVVRUVG¶DLJXDGHEDL[FDEDOLQFRUSRUDWVDFDQRQDGHVVRWHUUDGHVSHUFRQILJXUDUVLVWHPHVGHUHJORFDOLW]DW
LQWHJUDWVGLUHFWDPHQWHQODFDQRQDGDHQHOSURFpVGHIDEULFDFLyGHODPDWHL[DRDFREODWVFRPDFFHVVRULVDGGLFLRQDOVDOD
FDQRQDGDXQFRSIDEULFDGD
3URJUDPDGRUVHOHFWUzQLFVRDXWzQRPV(OHPHQWVTXHJRYHUQHQO¶REHUWXUDGHOHVHOHFWURYjOYXOHVGHODLQVWDOāODFLySRVVLELOLWDQWO¶
DXWRPDWLW]DFLyGHODPDWHL[D
9jOYXODKLGUjXOLFDSHUDUHJXODUDXWRPjWLFDPHQWHOFDEDOG¶DLJXDHQOHVTXHO¶DFFLRQDPHQWGHO  SLORWGHWUHVYLHVHVID
HOHFWURPDJQqWLFDPHQW(OGHVSODoDPHQWGHO¶HL[GHODYjOYXODHVSURGXHL[SHUO¶DFFLyG¶XQVROHQRLGH
$63(56256,0,&52$63(56256
/DSDUWGHOGLVSRVLWLXGHVWLQDGDDGLIRQGUHO DLJXDKDGHTXHGDUDPDJDGDGLQVODFDUFDVVDPHQWUHO DSDUHOO  FRQQHFWDWDOD
[DU[DQRUHELDLJXDDODSUHVVLyPtQLPDGHWUHEDOO
/HVSHFHVGHSOjVWLFGHOGLIXVRUH[SRVDGHVDO DLJXDRDOHVUDGLDFLRQVXOWUDYLRODGHVKDQGHVHURSDTXHV  LUHVLVWHQWVDOHVGLWHV
UDGLDFLRQV
/HVVXSHUItFLHVGHOSROYRULW]DGRUKDQGHVHUOOLVHVLQRKDQGHWHQLUSXQWHVRDUHVWHVYLYHV
(OGLVVHQ\GHOSROYRULW]DGRUKDGHSHUPHWUHODVXEVWLWXFLyGHTXDOVHYROFRPSRQHQWSHUODSDUWVXSHULRU  GHIRUPDPDQXDOR
DPEDMXWG HLQHVFRUUHQWVLFOXVLXHOILOWUH
+DGHWHQLUXQMXQWSHUDLPSHGLUO HQWUDGDGHVRUUDHQWUHODFDUFDVVDLHOFRVHPHUJHQW
/HVSHFHVGHSOjVWLFGHOGLIXVRUH[SRVDGHVDO DLJXDRDOHVUDGLDFLRQVXOWUDYLRODGHVKDQGHVHURSDTXHV  LUHVLVWHQWVDOHVGLWHV
UDGLDFLRQV
/HVVXSHUItFLHVGHOSROYRULW]DGRUKDQGHVHUOOLVHVLQRKDQGHWHQLUSXQWHVRDUHVWHVYLYHV
(OGLVVHQ\GHOSROYRULW]DGRUKDGHSHUPHWUHODVXEVWLWXFLyGHTXDOVHYROFRPSRQHQWSHUODSDUWVXSHULRU  GHIRUPDPDQXDOR
DPEDMXWG HLQHVFRUUHQWVLFOXVLXHOILOWUH
+DGHWHQLUXQMXQWSHUDLPSHGLUO HQWUDGDGHVRUUDHQWUHODFDUFDVVDLHOFRVHPHUJHQW
(OVEURTXHWVGHVRUWLGDKDQGHVHULQWHUFDPELDEOHVSHUDDFRQVHJXLUGLIHUHQWVVXSHUItFLHVGHUHJDW&DGDWLSXV  GHEURTXHWKD
GHSRUWDUXQDPDUFDRFRGLTXHSHUPHWLLGHQWLILFDUORDOFDWjOHJFRUUHVSRQHQW
&DGDHOHPHQWKDGHSRUWDUPDUFDWGHIRUPDFODUDHLQGHOHEOHOHVLQGLFDFLRQVVHJHQWV
1RPGHOIDEULFDQWRPDUFDFRPHUFLDOHQUHJLVWUDGD
6tPEROG LGHQWLILFDFLyXWLOLW]DWDOFDWjOHJ
&DEDOQRPLQDOLSUHVVLyQRPLQDOGHWUHEDOO
,QGLFDFLyGHODSRVLFLyFRUUHFWDG¶LQVWDOāODFLyVLIRVQHFHVVDUL
3UHVVLyPj[LPDDGPLVVLEOH  EDU
$63(56256
/DFRQQH[LyDOD[DU[DKDGHVHUXQDURVFDIHPHOODGHG DFRUGDPEODQRUPD81(
3UHVVLyGHWUHEDOO  ! EDU     EDU
$OojULDGHOFRVHPHUJHQW  ! PP
 +DG¶HVWDUIRUPDWSHU
&DUFDVVD
&RVHPHUJHQW
7DSDGHJRPD
-RFGHEURTXHWVLQWHUFDQYLDEOHV
)LOWUH
*27(-$'256
+DGHVHUDXWRQHWHMDEOH
&DGDHOHPHQWKDGHSRUWDUPDUFDWGHIRUPDFODUDHLQGHOHEOHOHVLQGLFDFLRQVVHJHQWV
1RPGHOIDEULFDQWRPDUFDFRPHUFLDOHQUHJLVWUDGD
0RGHO
7LSXV
'LjPHWUHH[WHULRUGHODFDQRQDGDH[SUHVVDWHQPP
'LjPHWUHPtQLPGHSDVH[SUHVVDWHQPP
&DEDOQRPLQDOH[SUHVVDWHQOPLQTXDQHOVHPLVVRUVQRVLJXLQDXDWRFRPSHQVDQWV
,QGLFDFLyGHODSRVLFLyFRUUHFWDG¶LQVWDOāODFLyVLIRVQHFHVVDUL
&DGDHOHPHQWKDGHWHQLUXQDFDL[DGHSURWHFFLyHVWDQFDDPEWDQFDPHQWPLWMDQoDQWFODX
&DGDHOHPHQWKDGHSRUWDUOHVLQGLFDFLRQVVHJHQWV
1RPGHOIDEULFDQWRPDUFDFRPHUFLDOHQUHJLVWUDGDGLVWULEXwGRULPRGHO
6tPEROG¶LGHQWLILFDFLyXWLOLW]DQWHOFDWjOHJ
1~PHURG¶HVWDFLRQVRVHFWRUV
1~PHURGHSURJUDPHV
&LFOHRLQWHUYDOGHUHJ
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GOTEJADORS
UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos generales y métodos de ensayo.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Tipus
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau.
Cada element ha de portar les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg
- Número d'estacions o sectors
- Número de programes
- Cicle o interval de reg
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra
- Memòria permanent (Piles)
- Descripció de la funció dels automatismes
ELECTROVÀLVULES:
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Regulador de cabal
- Sistema d'obertura manual directa
- Solenoide
- Filtre autonetejant
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Codi del tipus de vàlvula
- Tipus de connexió de la vàlvula
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades
- Tipus d'accionament
- Pressions, màx. mín. I de treball
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h
- Material del que està conformat
- Potència expressada en W
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9jOYXOHVGHERODGHRYLHVDPEFRV  G¶RSHFHVG¶DFFLRQDPHQWPDQXDORDPEDFWXDGRU
6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVVHJHQWV
9jOYXOHVGHERODPHWjOāOLTXHVG¶DFFLRQDPHQWPDQXDOSHUDURVFDU
9jOYXOHVGHERODPHWjOāOLTXHVG¶DFFLRQDPHQWPDQXDODPEEULGHV 
9jOYXOHVGHERODPHWjOāOLTXHVDPEDFWXDGRUHOqFWULFSHUDURVFDU
9jOYXOHVGHERODPHWjOāOLTXHVDPEDFWXDGRUHOqFWULFDPEEULGHV
9jOYXOHVGHERODPHWjOāOLTXHVDPEDFWXDGRUSQHXPjWLFDPEEULGHV
9jOYXOHVGHERODGHPDWHULDOVLQWqWLFG¶DFFLRQDPHQWPDQXDOSHUDURVFDURHQFRODU  
9jOYXOHVGHERODGHPDWHULDOVLQWqWLFG¶DFFLRQDPHQWPDQXDODPEEULGHV
9jOYXOHVGHERODGHPDWHULDOVLQWqWLFDPEDFWXDGRUHOqFWULFDPEEULGHV
9jOYXOHVGHERODGHPDWHULDOVLQWqWLFDPEDFWXDGRUSQHXPjWLFDPEEULGHV
&$5$&7(5Ë67,48(6*(1(5$/6
+DG HVWDUIRUPDGDSHU
9jOYXOHVPHWjOāOLTXHVPDQXDOV
&RVDPEFRQQH[LySHUEULGHV
&RVDPEFRQQH[LRQVURVFDGHVLQWHULRUPHQW FRQQH[Ly  IHPHOOD RURVFDWH[WHULRUPHQW FRQQH[LyPDVFOH 
7DQFDPHQWPDQXDOPLWMDQoDQWPDQHWDIL[DGDDO¶HL[DPEIHPHOOD
(L[G¶DFFLRQDPHQWGHO¶REWXUDGRUHVIqULF
2EWXUDGRUHVIqULFDPEXQIRUDWGLDPHWUDOHQOHVYjOYXOHVGHYLHVRXQIRUDWHQ7R/HQOHVGHYLHVLDPEO¶DOORWMDPHQWSHUD
O¶HL[
$VVHQWDPHQWVG HVWDQTXLWDWSHUDODEROD
3UHPVDHVWRSHVRDQHOOVWzULFVSHUDO HVWDQTXLWDWGHO HL[G DFFLRQDPHQW
9jOYXOHVPHWjOāOLTXHVDPEDFWXDGRUHOqFWULFRSQHXPjWLF
&RVDPEFRQQH[LySHUEULGHVRDPEFRQQH[LRQVURVFDGHVLQWHULRUPHQW FRQQH[Ly  IHPHOOD RURVFDGHVH[WHULRUPHQW FRQQH[Ly
PDVFOH SUHSDUDWSHUDPXQWDUO¶DFWXDGRU
7DQFDPHQWPLWMDQoDQWDFWXDGRUHOqFWULFRSQHXPjWLFTXHDFFLRQDO¶HL[GHODYjOYXOD
(L[G¶DFFLRQDPHQWGHO¶DFWXDGRUHVIqULF
6HLHQWVG¶HVWDQTXLWDWSHUDODEROD
3UHPVDHVWRSHVRDQHOOVWzULFVSHUDO¶HVWDQTXLWDWGHO¶HL[G¶DFFLRQDPHQW
9jOYXOHVGHPDWHULDOVLQWqWLFPDQXDOV
&RVGHPDWHULDOWHUPRSOjVWLFDPEHOVH[WUHPVSUHSDUDWVSHUDURVFDUVROGDURHPEULGDU
0DQHWDG¶DFFLRQDPHQWGHO¶HL[GHO¶REWXUDGRUHVIqULF
2EWXUDGRUHVIqULFDPEXQIRUDWGLDPHWUDOHQOHVYjOYXOHVGHYLHVRXQIRUDWHQ7R/HQOHVGHYLHVDPEO¶DOORWMDPHQWGH
O¶HL[GHODYjOYXOD
6HLHQWVG¶HVWDQTXLWDWSHUDODEROD
SUHPVDHVWRSHVRDQHOOVWzULFVSHUDO¶HVWDQTXLWDWGHO¶HL[GHODYjOYXOD
9jOYXOHVGHPDWHULDOVLQWqWLFDPEDFWXDGRUHOqFWULFRSQHXPjWLF
(QHOFRVKDG KDYHUKLJUDYDGDODSUHVVLyGHWUHEDOO
3UHVVLyGHSURYDVHJRQVSUHVVLyQRPLQDO
3UHVVLyQRPLQDOEDU  ! EDU
3UHVVLyQRPLQDOEDU  ! EDU
0DWHULDOV
9jOYXOHVDPEFRVGHEURQ]H
%ROD  $FHULQR[LGDEOH
(OHPHQWVG HVWDQTXLWDW  7HIOy
9jOYXOHVDPEFRVGHSROL FORUXUGHYLQLO 
%ROD  SROL FORUXUGHYLQLO 
(OHPHQWVG HVWDQTXLWDW  &DXW[~WHFQRSROtPHUG¶HWLOHSURSLOHGLq(3'0
&DUDFWHUtVWLTXHVGHOVHUYRPRWRU
7HQVLyG¶DOLPHQWDFLy  9
3RWqQFLD  9$

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

6XEPLQLVWUDPHQW3HUXQLWDWVHPSDTXHWDGHVHQFDL[HV
6XEPLQLVWUDPHQW(QFDL[HVDPEOHVFRUUHVSRQHQWVFRQWUDEULGHVMXQWVLFDUJROV
/HVURVTXHVKDQGHSRUWDUSURWHFWRUVGHSOjVWLF
(PPDJDW]HPDWJH(QOORFVSURWHJLWVGHODLQWHPSqULHLG LPSDFWHV

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

8QLWDWG¶DPLGDPHQWODLQGLFDGDDODGHVFULSFLyGHO¶HOHPHQW
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$UUHQFDGDGHERPEDRYjOYXODPHVWUD
0HPzULDSHUPDQHQW 3LOHV 
'HVFULSFLyGHODIXQFLyGHOVDXWRPDWLVPHV
352*5$0$'256(/(&75Ñ1,&6
3RWGLVSRVDUGHSDQWDOOD
/ DOLPHQWDFLyGHOSURJUDPDGRUV KDGHIHUDPEXQWUDQVIRUPDGRULQWHUQRH[WHUQSHUDSDVVDUGHODWHQVLyG DOLPHQWDFLyGHOD
[DU[DDODWHQVLyG DOLPHQWDFLyGHOHVHOHFWURYjOYXOHV 9FF 
+DGHWHQLUFRPDPtQLPOHVVHJHQWVSUHVWDFLRQV
1~PHURGHSURJUDPHV  'REOHSURJUDPD$%
$UUHQFDGD  UHFVHQO¶LQWHUYDOSURJUDPDW
7HPSVGHUHJ  DPLQSHUHVWDFLy
&LFOHRLQWHUYDOGHUHJ  GLDDGLHV
352*5$0$'256$87Ñ1206
+DQG¶HVWDUHTXLSDWVDPEVROHQRLGHDLPSXOVRV
/¶DOLPHQWDFLyHVSURGXHL[SHUSLOHVREDWHULHVDPEXQDDXWRQRPLDPtQLPDG¶XQDQ\
+DG HVWDUSUHSDUDWSHUDDGPHWUHXQFRPDQGDPHQWGHSURJUDPDFLyYLDUDGLR
+DGHWHQLUFRPDPtQLPOHVVHJHQWVSUHVWDFLRQV
(VWDFLRQVRVHFWRUVGHUHJ  FRPDPj[LP
$UUHQFDPHQWDXWRPjWLF  UHJVHQO¶LQWHUYDOSURJUDPDW
7HPSVGHUHJ  VHWPDQDDK
&LFOHRLQWHUYDO  GLDDGLHV
(/(&7529¬/98/(6
+DG HVWDUIRUPDGDSHU
&DUFDVVD
5HJXODGRUGHFDEDO
6LVWHPDG¶REHUWXUDPDQXDOGLUHFWD
6ROHQRLGH
)LOWUHDXWRQHWHMDQW
&DGDHOHPHQWKDGHSRUWDUPDUFDWGHIRUPDFODUDLLQGHOHEOHOHVLQGLFDFLRQVVHJHQWV
1RPGHOIDEULFDQWRPDUFDFRPHUFLDOHQUHJLVWUDGD
0RGHO
&RGLGHOWLSXVGHYjOYXOD
7LSXVGHFRQQH[LyGHODYjOYXOD
'LjPHWUHGHFRQQH[LyH[SUHVVDWHQPPRSROVDGHV
7LSXVG¶DFFLRQDPHQW
3UHVVLRQVPj[PtQ,GHWUHEDOO
&DEDOPj[LPLPtQLPH[SUHVVDWHQPK
0DWHULDOGHOTXHHVWjFRQIRUPDW
 3RWqQFLDH[SUHVVDGDHQ:

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

/HV]RQHVTXHQRHVSXJXLQFRPSDFWDUDPEO HTXLSXWLOLW]DWSHUDODUHVWDGHODFDSDV KDQGHFRPSDFWDUDPEHOVPLWMDQV
DGHTXDWVILQVDVVROLUXQDGHQVLWDWLJXDODODGHODUHVWDGHODFDSD
(PPDJDW]HPDWJHHQHOVHXHQYjVHQOORFVSURWHJLWVFRQWUDHOVLPSDFWHV

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

8QLWDWG¶DPLGDPHQWODLQGLFDGDDODGHVFULSFLyGHO¶HOHPHQW
&ULWHULG¶DPLGDPHQWTXDQWLWDWQHFHVVjULDVXEPLQLVWUDGDDO¶REUD

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

352*5$0$'252(/(&7529¬/98/$
1RKLKDQRUPDWLYDGHFRPSOLPHQWREOLJDWRUL
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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SIGNATURES

FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.
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Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

FILTRES ROSCATS:
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni
ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva
qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió nominal
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre

Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres roscats.
- Filtres per a muntar amb brides

VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y
regulación de acero.
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO
16135:2006).
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material
sintètic
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions
de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no
han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà.
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per
al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que
es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura
de treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels
tubs als quals es connecta.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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SIGNATURES

Subministrament: Empaquetades sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 256 de 400

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en
llocs protegits d'impactes.

ÒRGAN

PROJECT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col·locar amb dau de
formigó.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
- Aixeta de funcionament temporitzat
- Mecanismes interiors de l'aixeta
- Entrada d'aigua de la xarxa
- Envoltang o carcassa
- Reixeta de desguàs
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl·lica resistent a l'oxidació.
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable.
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e
hidràuliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en l'aspecte exterior.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.
No s'ha de produïr escames ni despreniments.
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal·lador.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la font
i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc de
treball.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus,
depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm.
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum: <= 7 bar
Cabal mínim d'aigua a 3 bar: 0,2 l/s

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa
perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports
han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra.
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Alçària: 50 cm
Tipus d'acer: S235JR
Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm
Gruix de la planxa perforada: 1 mm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 10 mm

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat.
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera
indeleble:
- Identificació del constructor (nom o raó social)
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
3jJLQD  

SIGNATURES

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

E2022009510
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus
d'humitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ÒRGAN

PROJECT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Jocs per a infants, de fusta tractada o pintada.
JOCS DE FUSTA TRACTADA:
Joc format per una estructura de troncs de fusta rodons.
Els elements de fusta han d'estar tractats a l'autoclau i amb emprimació protectora.
La superfície dels elements de fusta ha d'estar pulida i sense escorça.
Tots els elements d'unió, les cadenes de suspensió i d'altres elements metàl·lics, han de ser d'acer
galvanitzat o d'acer inoxidable.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Material dels troncs: Pi nòrdic. Qualitat II (DIN 4074)
Toleràncies:
- Dimensions: ± 20 mm
JOCS DE FUSTA PINTADA:
Joc format amb siluetes de contraplacat.
Les peces de contraplacat han de ser resistents a l'aigua.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Toleràncies:
- Dimensions: ± 20 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
- Bioactivador microbià
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu
orgànica de turba negre.
Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%
Contingut de microorganismes: 2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica: 30%
Grandària màxima: 2 mm

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en
llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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SIGNATURES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

E2022009510
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels
documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb
la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria
de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi
del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic
i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec
de condicions tècniques.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

ÒRGAN

PROJECT

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3

No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb
la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci,
N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec
de condicions tècniques.
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AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves
dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat
8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb
el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior
a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia.
Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot
emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h
de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.
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CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als
10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme
i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2
de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los
patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors
a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte,
compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva
espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de
l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules,
l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma
NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us
i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als
indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències
de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la
qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat
i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2
de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los
patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors
a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte,
compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva
espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de
l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules,
l'estípit ha de ser recte i vertical.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats
de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Enfiladisses.
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
Sembres i gespes.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves
dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats
de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
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Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

ÒRGAN
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves
dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2
de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los
patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors
a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte,
compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva
espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de
l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules,
l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

ÒRGAN

PROJECT

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves
dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva
espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de
l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules,
l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats
de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat
i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2
de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los
patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors
a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte,
compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord
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Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat
i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2
de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los
patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors
a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte,
compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva
espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de
l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules,
l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.


Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats
de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques
vegetal. Enfiladisses.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
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Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
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Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves
dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat
i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats
de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves
dimensions.

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los
patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors
a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte,
compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva
espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de
l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules,
l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ÒRGAN

PROJECT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves
dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de
l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules,
l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats
de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat
i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2
de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los
patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors
a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte,
compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS
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Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat
i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2
de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los
patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors
a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte,
compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva
espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de
l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules,
l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats
de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques
vegetal. Enfiladisses.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
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Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves
dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat
i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2
de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats
de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves
dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un
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Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats
de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

ÒRGAN

PROJECT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los
patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors
a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte,
compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva
espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de
l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules,
l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:

ÒRGAN

PROJECT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves
dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de
l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules,
l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat
i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2
de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los
patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors
a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte,
compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva
espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ÒRGAN

PROJECT

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats
de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat
i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2
de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los
patit anteriorment.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma
NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us
i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als
indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències
de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la
qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als
10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme
i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques
vegetal. Enfiladisses.

de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
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SERVEIS TÈCNICS

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: De manera que no es deformi i en llocs secs i ventilats.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ÒRGAN

PROJECT





CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Sembres i gespes.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves
dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat
8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb
el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior
a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia.
Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot
emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h
de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.

Taulons de fusta provinents de troncs sans, de fibres rectes i compactes, per a ús en espais
exteriors.
S'han considerat els tipus següents:
- Taulons de fusta de pi roig
- Taulons de fusta de roure
- Taulons de fusta tropical
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No han de tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Es poden admetre esquerdes superficials que no afectin les característiques de la fusta.
A les seves cares no hi ha de quedar residus d'escorça superior ni de càmbium.
Les cares superior i inferior han de ser planes i paral·leles.
La fusta de pi i la fusta de roure han d'estar tractades en autoclau, amb productes de sals de coure
lliures d'arsènic i crom.
Llargària: <= 250 cm
Contingut d'humitat: <= 6%
Toleràncies:
- Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm/total
- Dimensions de la secció: ± 5%
- Torsió del perfil: ± 3 mm
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó,
no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o
tova: ± 10 mm
- Consistència fluida: ± 20 mm
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Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li l'aigua
una vegada estès.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte
o les fixades per la DF.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans
element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina.
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin
càrregues.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de
formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions
de projecte.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

(UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:
>= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
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* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

ÒRGAN

PROJECT

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans
de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements
soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant l'execució de l'obra nova,
ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements
especials o amb residus especials.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Reblert del clot amb terres adequades

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulació de material.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les
feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat
per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar
eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades
i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més
aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que
les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS
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Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via
de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
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Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50
MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega
de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat
de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o

Formació d'enllatat de perfils de fusta de pi col·locats separats entre sí una distància de 10 a
50 cm, per a suport d'un tauler o d'una cobertura.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Sobre solera de formigó collades amb morter
- Sobre solera de formigó fixades mecànicament a tacs de fusta embeguts en el formigó.
- Sobre envanets collades amb morter
- Sobre corretges fixades mecànicament
- Sobre tauler o fusta fixades mecànicament
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Col·locats amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces amb morter
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Replanteig de les peces
- Clavat de les peces al suport
Col·locats amb fixacions mecàniques sobre solera de formigó:
- Replanteig i fixació dels tacs en el suport, abans d'abocar el formigó de la solera
- Replanteig de les peces
- Clavat de les peces als tacs
CONDICIONS GENERALS:
Les llates s'han de col·locar amb la cara major recolzada sobre el suport.
Han de quedar alineades i paral·leles entre elles.
Toleràncies d'execució:
- Junts entre llates: ± 5 mm
COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE SOLERA AMB MORTER:
A les cares laterals han de portar claus d'acer galvanitzat de 30 mm de llarg, per a facilitar
l'adherència del morter.
Hi ha d'haver morter en els dos costats de la llata, de manera que els claus quedin totalment recoberts
pel morter.
El morter ha d'omplir l'espai entre la llata i el suport.
Penetració del clau: >= 15 mm
Separació entre claus: <= 20 cm
COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT AMB MORTER:
La llata ha d'anar encastada dins d'un queixal en l'envanet, d'una fondària igual a la meitat de
l'alçària de la llata, com a mínim, que ha de quedar reblert de morter.
COL·LOCACIÓ SOBRE CORRETGES O CABIRONS AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat.
Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport.
S'han de col·locar alineades a tocar i recolzades sobre tres cabirons, com a mínim.
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i alternats.

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora
de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases,
forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de
correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els
mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al
dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions
generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN
TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte,
es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a
l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals
i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.

ÒRGAN

PROJECT

CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst

Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
En els elements col·locats amb morter, si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans.
En la col·locació dels tacs embeguts en formigó, aquests s'han de lligar per a que mantinguin la
seva posició durant el procés de formigonament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm

Junts entre llates: 1 cm
Separació entre fixacions: <= 50 cm
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE TAULER:
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat.
Penetració del clau: >= 15 mm
Separació entre claus: <= 20 cm
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Els tacs de suport han de quedar embeguts en el formigó, amb la superfície superior enrasada amb
la de la solera.
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat.
Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport.
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i alternats.
Junts entre llates: 1 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen





3jJLQD  

SIGNATURES

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 280 de 400

Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció
- Ancorada a l'obra amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Replanteig
- Fixació dels suports a la base

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals
i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN
TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte,
es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

ÒRGAN

PROJECT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament
mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst
a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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NORMATIVA GENERAL:
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en
la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades
a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.

SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.

ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm

ÒRGAN

PROJECT

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre
passamans.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal·lació,
i alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi definitivament fixat al suport.
COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar
l'adormiment. Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de les peces.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

- Fixació del passamà als suports
Col·locació amb morter:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.
COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland,
protegits contra la corrosió.

CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar
el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.



REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses
i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del
llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades
al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

ÒRGAN

PROJECT

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.

Projectors per a interiors, amb làmpades halògenes, de descàrrega, fluorescents o LEDs, muntats
superficialment sobre suports.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del
fabricant.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es
transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol
als borns del llum.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables)
i la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
Toleràncies d'execució:
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 mm

Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
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Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
- Sembra directa
- Implantació de gespa en pa d'herba
- Implantació de gespa per rizosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sembra directa:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament
mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de
camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua
de sòl.

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Treballs de plantació.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar
l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes
dimensions d'aquest.
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a
trencar-lo i retirar-lo.

ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació
possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les
amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes
a un abocador autoritzat.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.

ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original,
per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm

Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- En contenidor
- Plantes de petit port:
- En alvèol forestal
- En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
- Plantes de petit port:
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg
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IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS





SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Sembra i implantació de gespes i prats.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ÒRGAN

PROJECT

SEMBRA DIRECTA:
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl
sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús
i a les voreres.
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues
vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions
meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb
temperatures elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors
de males herbes.
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del
sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil
descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en
matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir
al màxim els riscs.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha
de ser de l'ordre de 4 a 13 m3.
Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre
de 20 a 40 m3.
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la
consistència de gra fi.

IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:
Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de quedar
ben ajustades.
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la consistència
de gra fi.

SEMBRA DIRECTA:
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.

CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb
la màxima regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.

IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.
Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.

Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a la
tardor.
Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció en
el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.
Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les arrels
no s'assequin i trobin immediatament humitat.
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al nivell
previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.
S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas
d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra rentada a sota del pa d'herba, o
bé allisant la superfície del llit de sembra.
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima
pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus d'uns 20-30 cm de llargària.

-

Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
Sembra de les llavors
Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas
Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en el
seu cas
- Primera sega, en el seu cas
- Protecció de la superfície sembrada
Implantació de gespa en pa d'herba:
- Comprovació i preparació del llit de sembra
- Estesa dels pans d'herba
- Protecció de la superfície coberta
Implantació de gespa per rizosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra o estesa dels fragments de planta
- Protecció de la superfície sembrada
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles,
i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
- Desmuntatge de senyal de trànsit
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de
la DT.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DESMUNTATGE O ENDERROC EN ORBRA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




)  

) 

)+  '(60817$7*(6,$55(1&$'(6' ,167$/ā/$&,216' (1//80(1$7


(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

)+9

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

ÒRGAN
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals
o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.

ÒRGAN

PROJECT

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que
les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ÒRGAN

PROJECT
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50
MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega
de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa,
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona
influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions,

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via
de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.

els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.),
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de
compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a
útils.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

ÒRGAN

PROJECT





CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via
de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels
casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos,
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig
SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte,
les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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ESTRUCTURA DE GABIONS:
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la
DT.
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades.
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm
d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm.
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses
als paraments.
ESCULLERA:
Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació expedit a
la pedrera.
Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT.
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la
DT.
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres.
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar,
massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Preparació de la base
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica
- Ancoratge de la base de la caixa
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció
- Tancat i lligat final
- Neteja i retirada de runa i material sobrant
Esculleres sobre fons no submergit:
- Replanteig de l'escullera
- Preparació de la base
- Subministrament i col·locació de les pedres
- Retirada de runa i material sobrant
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat
en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre
de la malla.
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques.
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas
de malla.
Toleràncies d'execució:
- Llargària: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Alçària: ± 5%
ESCULLERA:
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma
irregular.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.
Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.
El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la superfície
general d'acabat.
Toleràncies d'execució:
- Llàrgaria: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Planor: - 120 mm, + 300 mm
- Alçària: ± 5%
L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte
corresponents a la cota de treball.
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Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o
fer defenses marítimes o fluvials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estructures de gabions:
- Replanteig dels gabions

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm


)7)

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja.
Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals
del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
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Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases
o dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor: ± 16 mm/2 m
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec.
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la
granulometria de les pedres en contacte amb la malla.
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció).
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:
- Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista.
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.
- Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació expedit a la
pedrera.
- Control diari del material col·locat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per tal de conèixer
la geometria global assolida així com el gruix de les diferents capes de material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS:
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions
geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les
peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT
DE PEDRA NATURAL:
Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs
o s'hauran d'aturar fins que es compleixin les condicions pactades.
Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que porta el
camió, se l'haurà de classificar amb la categoria de pedra que correspongui realment al material
transportat. Si no es pot classificar dins d'alguna de les grandàries utilitzades a l'obra, s'haurà
de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s'haurà de doblar el nombre de camions
controlats fins que no es detectin errors al llarg d'una setmana.
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l'escullera, ni
danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes
operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista.
Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal
s'hauran de modificar els processos d'execució.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ESTRUCTURA DE GABIONS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació
i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

més regular possible.
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

Subbases o bases de tot-u per a paviments.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre
la seva superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN
13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de
pedra de cantera o grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de
trànsit pesat T2 a T4.
Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja.
Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals
del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases
o dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor: ± 16 mm/2 m
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats
sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt
per hm com a mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de
la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt,
en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de
l'extensió de la següent capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS
DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament)
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de
2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita
en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar
fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si
mateixos, causa de rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport:
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1
no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es
tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.
- Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte.
En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85%

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la
capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la
seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions
i les variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de
gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a
mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a
T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central
excepte quan la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a
part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula
de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons
UNE 103808:
- Categoria d'esplanada E3:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria
de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria
de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de
trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de
trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de
trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.7
del PG3 vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta
de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible
i dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.

Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element
compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant
el material necessari tornant a compactar i allisar.

de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es compensi
la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.
Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de
15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà
a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.
- No s'admetrà que més d'un 15%
de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%.
En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els
criteris anteriors.
- Rasant:
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols
del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni
existiran zones que retinguin aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha
problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix
addicional necessari, per compte del Contractista.
- Si la tolerància es supera per excés,
aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts,
es procedirà de la següent manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del
tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del
10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de
15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats
sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada
de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre
la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre
ella.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instrucción Técnica de Carreteras.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions
en la seva humitat.
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova,
per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat
de compactació més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització
d'aquesta prova com a part integrant de l'obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de
gruix no superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible
i dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element
compactador.
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es
compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja
anterior.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la DF.

ÒRGAN
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Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades
d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es
determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència
de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils
transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en
la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per
part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar
compleixi les exigències del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert
al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un
màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana
del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte
de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix
causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les
limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir
els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de
regularitat superficial.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de
regularitat superficial.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Planor: ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de
formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a
la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas
ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat
i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i
a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària
i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els
junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
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PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin
gelades.
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100%
UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació
tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix material
i esmicolat.
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.

PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible
i dels resultats dels assaigs realitzats.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element
compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant
el material necessari tornant a compactar i allisar.

CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït
de la secció-tipus dels plànols.
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes UNE 103103 i UNE 103104: <= 15
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 103204: < 1%
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma UNE 103201: < 0,7%
Resistència a la compressió al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl: ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm
- Gruix mitjà de la capa: - 10 mm
- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 mm

PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm

CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/3 m

- Cura i protecció superficial
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Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
- Sauló
- Terra-ciment executada "in situ"
- Material seleccionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de sauló o material seleccionat:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
En els paviments de terra-ciment "in situ":
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Disgregació del sòl
- Humectació o dessecació del sòl
- Distribució del ciment
- Mescla del sòl amb el ciment
- Compactació
- Acabat de la superfície
- Execució de junts

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada
o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment
adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar
a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la
DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar
obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.

PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort.
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària
adequada, aprovada per la DF.
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball.
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest punt
el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip
d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés
d'humitat.
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i l'absència
de grumolls de ciment.
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació i
acabat, o a una nova remoguda i mescla.
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de treball
en més d'un 2% del pes de la mescla.
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació del
ciment.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt
més alt.
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat
de la mescla.
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi abans
de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores
si la temperatura és superior als 30°C.
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part
de la capa acabada.
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es
produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües.
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini màxim
fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir totalment la
zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació.
S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles
pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint prèviament una
protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no superior als 6 l/m2
, que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra
per sobre de la capa tractada.
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha
de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF.
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SERVEIS TÈCNICS

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal
- Caixetins de ruta
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin
al paviment acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
La solera ha de tenir les pendents adequades per a l'evacuació de l'aigua evitant la formació de
bassals sota el paviment.
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
No s'ha de pegar la part inferior de les llosetes a la superfície d'assentament.
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
S'ha de seguir la seqüència de col·locació proposada pel fabricant.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
Un cop col·locat el paviment, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls, etc.).

ÒRGAN
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Paviment format per llosetes de cautxú reciclat, col·locades amb junts adherits.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació i preparació de les llosetes (ajustaments, retalls, etc)
- Pegat dels junts d'unió amb adhesiu
- Neteja de la superfície del paviment
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la
DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Les llosetes s'han de col·locar a tocar.
Les superfícies laterals i les cantonades de les llosetes han de quedar correctament pegades.
La part superior del paviment ha de quedar al mateix pla que el paviment circumdant.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana
la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos
estrany a l'interior dels tubs.
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues,
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades,
col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Replanteig i preparació de les unions
- Execució de les unions dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Reblert de la rasa amb sauló
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir
l'especificat en la DT.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt
<= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior,
ha d'estar reblert amb sauló.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat
en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant
cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats
en l'apartat de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical
de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE
135312 i UNE 135314.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions
de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que
hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
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Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides
al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre
solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada
instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense
fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

ÒRGAN

PROJECT

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de
les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons
de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures
fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions
d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació
de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids
a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs
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CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues,
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

ÒRGAN

PROJECT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment
sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
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.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la
pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos
a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.

no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar
dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat
en el seu plec de condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues,
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment
sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
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.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la
pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat
en el seu plec de condicions.

quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord
amb el que determini la DF.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons
de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei
fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions
d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació
de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs
no hi pot quedar cap accessori.
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Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts.
La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat
i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris
adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord
amb el que determini la DF.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos
a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en
la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades
a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).
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Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar
el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm

de condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen
les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran
per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany,
a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport
amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre,
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar
el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció.
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per
tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat
hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
+ mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos
elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa
serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor d'alumini de tensió assignada 0,6/1
kV.
- Cables rígids de designació AL RZ1 (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de barreja de poliolefines, UNE 21123-4
- Cables rígids de designació AL RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cables rígids de designació AL RV amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-4
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva
instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos
elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany,
a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Radi de curvatura mínim admès (N = "N" vegades el diàmetre exterior del conductor en mm):
- Secció 1-16 mm2: N=4 vegades D ext.
- Secció 25-50 mm2: N=5 vegades D ext
- Secció 70-300 mm2: N=6 vegades D ext
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents
a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport
amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre,
es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de
3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si
l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar
el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció.
En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador
per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per
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Abans de començar les tasques d'estesa del cable, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
L'estesa del cable s'ha de fer seguint les instruccions tècniques del fabricant, les normes d'obligat
compliment dels reglaments vigents i les normes pròpies i recomanacions de les companyies

SIGNATURES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

ÒRGAN

PROJECT

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
* UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas
de distribución y acometidas.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
En els cables trenats es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina
estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen
les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran
per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa
serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.

Cables unipolars amb conductor d'alumini i aïllament sec, de tensions nominals 12/20 kV i 18/30
kV, per a xarxes de distribució en mitja tensió i seccions de 95, 150, 240 i 400 mm2.
S'han considerat els tipus següents:
- Cables amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de poliolefina termoplàstica i
pantalla
- Cables amb aïllament d'etilè-polipropilè (EPR), coberta de poliolefina termoplàstica i pantalla
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Estesa del cable
- Execució de les connexions elèctriques
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els empalmaments i derivacions han d'estar fets amb elements de connexió normalitzats i compatibles
amb els materials del cable. Per aquest motiu han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant o els expressament aprovats per aquest. Les connexions i empalmaments
s'han de fer de manera que quedi garantida tant la continuïtat elèctrica com de la pantalla com
de l'aïllament.
Els radis mínims de curvatura del cable col·locat han de ser superiors a 15 D (essent D el diàmetre
exterior del cable).
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
Ha d'estar feta la prova de servei.

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat
hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui
en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del
paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una
caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos
de alumbrado de acero.
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més
5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la
nit.

ÒRGAN

PROJECT

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components
acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i
2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina
i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada

UNE-HD 620-5E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada
desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42 kV). Parte 5: Cables unipolares y unipolares reunidos, con
aislamiento de XLPE. Sección E-2: Cables reunidos en haz con fiador de acero para distribución aerea
y servicio MT (tipo 5E-3)
UNE-HD 620-7E:1996 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada
desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42 kV). Parte 7: Cables unipolares y unipolares reunidos, con
aislamiento de EPR. Sección E-2: Cables reunidos en haz con fiador de acero para distribución aerea
y servicio MT (tipo 7E-2)
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària realment instal·lat, amidat segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

amb brida o amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm
BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
CREUETA:
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una
brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres
de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm

subministradores.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Es tindrà especial cura en treure el cable de la bobina de no causar-l'hi ni tensions ni deformacions
innecessàries. L'extracció del cable es farà per la part superior de la bobina, controlant el gir
amb algun sistema de frenada.
La bobina s'ha d'aixecar uns 15 cm de terra. Es tindrà cura de que el cable de la part inferior
de la bobina no toqui a terra, ni fregui amb cap objecte.
S'ha d'inspeccionar la superfície interior de les tapes de la bobina per a eliminar qualsevol
estella, clau o qualsevol altre element sortint hi pugui haver.
S'han de respectar els radis mínims de curvatura en els canvis de direcció. Durant l'estesa, els
radis de curvatura han de ser superiors a 20 D (essent D el diàmetre exterior del cable).
Cal interrompre els treballs si la temperatura ambient es de 0ºC o inferior.
Els extrems del cable han d'estar protegits durant el procés d'instal·lació per tal d'evitar
l'entrada d'humitat a l'interior. En cas d'interrompre les tasques d'instal·lació del cable, s'han
de col·locar elements d'obturació als extrems.
Es deixaran els solapaments necessaris entre els cables que s'hagin d'empalmar.
L'estesa del cable s'ha de fer sense tensió a la línia.
S'ha de comprovar que les característiques del cable corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop acabades els tasques de col·locació, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls de tubs, cables, etc.), així com dels equips i elements auxiliars
que s'han fet servir durant l'estesa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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* Orden de 23 de deciembre de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-IFA/1975: Instalaciones de fontanería. Abastecimiento.
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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos
de alumbrado de acero.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

VENTOSES ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment d'executar
les unions.
VENTOSES EMBRIDADES:
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Roscades
- Embridades
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Ventoses roscades:
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat
- Connexió a la xarxa
- Prova d'estanquitat
Ventoses embridades:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en derivació,
dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida d'obra.
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó.
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a
l'eix de la canonada principal.
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la seva
manipulació.
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
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ÒRGAN

PROJECT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més
5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la
nit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components
acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm
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Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol
altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS





3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

ÒRGAN

PROJECT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió.
Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància.
S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o
localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura.
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament de la boca
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.
La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i difusió.
Pressió de prova:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió
de treball.
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la
DF.
S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.

fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements de regulació,
calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible,
en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar connectat a la xarxa.
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i
indicada de manera visible.
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i
el seu funcionament sigui el correcte.
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva
substitució amb l'equip funcionant.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 10 mm
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces
especials per col·locar.

La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment
sobre el terreny.
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
En tallar el 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.
Per fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades
soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.
S'han considerat els elements següents:
- Canonada cega per a integrar degoters
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells
- Degoters per a integrar en un tub cec
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters
- Vàlvules de rentat
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte,
la indicada per la DF.
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats
en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de
pas.
Els emissors seran autonetejables.
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades
al projecte.
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o
bé amb sistemes aprovats pel fabricant.
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja.
Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Elements de distribució d'aigua en forma de pluja en zones enjardinades, equipats amb un o varis
broquets de sortida, que giren al voltant del seu eix gràcies a la força que transmet la pressió
de l'aigua.
S'han considerat els tipus següents:
- Aspersor emergent de turbina amb vàlvula anti-drenatge
- Aspersor emergent de turbina d'impacte amb vàlvula anti-drenatge
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja del tub de connexió a la xarxa
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa amb bobina o amb colze articulat
- Fixació al terreny
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició de l'element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada per
la DF.
La fixació al terreny ha de quedar sòlidament executada de manera que no es pugui moure.
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua, ha de quedar amagada dintre de la carcassa
i enrasada amb el terreny, mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima
de treball.
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.
L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament, i regulat el seu abast.
L'aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat.




)-  (48,363(5$,167$/ā/$&,216' $,*8$5(*,3,6&,1(6

)-6 (48,363(5$5(*

)-6  $63(56256


(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

)-6

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

5HXUEDQLW]DFLy3O3RHWD6LWMj
&DVWHOOG $UR




AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21





3jJLQD  

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS
E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 314 de 400
SIGNATURES

3jJLQD  





ÒRGAN

PROJECT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

No hi ha normativa de compliment obligatori.


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




)1  9¬/98/(6),/75(6%20%(6,*5836'(35(66,Ï

)1  9¬/98/(6'(%2/$


(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

)1


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, etc.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de reg.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la partida d'obra
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la grava de la solera
- Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
- Comprovació de la partida d'obra executada
- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic
- Vàlvules manuals roscades
- Vàlvules manuals embridades
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules manuals roscades
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment
de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió
de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ÒRGAN

PROJECT

VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha
de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.

MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre
del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la
necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.

MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment
de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió
de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm

d'executar les unions.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvula de bola amb actuador:
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)
- Prova de servei
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvula de bola per encolar o embridar:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica
fora de servei.
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.

5HXUEDQLW]DFLy3O3RHWD6LWMj
&DVWHOOG $UR




Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

5HXUEDQLW]DFLy3O3RHWD6LWMj
&DVWHOOG $UR




AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS
E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 316 de 400
SIGNATURES

3jJLQD  









ÒRGAN

PROJECT

3jJLQD  

Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera: 80 cm
Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm
Dimensions dels daus: >= 30 x 30 x 30 cm

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




)4  02%,/,$5,85%¬

)4  )2176


(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

)49

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col·locada
ancorada a dau de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris
- Ancoratge de la font
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua
- Fixació de l'aparell
- Fixació de la reixeta
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar anivellada.
Ha de quedar ben fixada al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar
i manipular.

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant
i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan
ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui
les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha
de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Verticalitat: ± 10 mm

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre
del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta laminada,
fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus següents:
- Ponts de mico
- Jocs amb molles
- Tobogans

* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad
y métodos de ensayo.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

ÒRGAN

PROJECT

Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta laminada,
fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus següents:
- Ponts de mico
- Jocs amb molles
- Tobogans
- Gronxadors
- Piràmides de corda

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les
unions.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Jocs amb estructura composta
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixats amb daus de formigó fets in situ
- Fixats amb daus de formigó prefabricat
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
- Fixats amb fixacions mecàniques
- Clavats al terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt col·locat ha de ser estable.
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de
la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Fondària de la cara superior dels daus: >= 10 cm

Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de
material elàstic.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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SERVEIS TÈCNICS





OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva
estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys
a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per
a l'evacuació de l'aigua superficial.

ÒRGAN

PROJECT

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.

* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad
y métodos de ensayo.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat
existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males
herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar
l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm

- Gronxadors
- Piràmides de corda
- Jocs amb estructura composta
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixats amb daus de formigó fets in situ
- Fixats amb daus de formigó prefabricat
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
- Fixats amb fixacions mecàniques
- Clavats al terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt col·locat ha de ser estable.
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de
la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Fondària de la cara superior dels daus: >= 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
3jJLQD  

SIGNATURES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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i Paisatgisme. Subministrament del material

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

i Paisatgisme. Subministrament del material

i Paisatgisme. Subministrament del material

i Paisatgisme. Subministrament del material

i Paisatgisme. Subministrament del material

i Paisatgisme. Subministrament del material

i Paisatgisme. Subministrament del material

ÒRGAN

PROJECT

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts

NTJ 05A:2004 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Terres i productes nutrients.
Encoixinats.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria
vegetal. Palmeres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i
aquest no té protecció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Cal que estiguin fetes totes les operacions de condicionament del sòl abans d'estendre
l'encoixinament.
Si hi han males herbes o rebrots d'espècies no desitjades per rizomes o similars, cal eliminar-les.
S'ha de treballar amb cura que el material no es barregi amb elements existents al sòl, especialment
si l'objectiu final es aconseguir un efecte estètic.
Es aconsellable regar abundantment després de l'aportació per assentar el material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Operació consistent en estendre una capa de material orgànic o inorgànic sobre la superfície
enjardinada.
Els objectius principals de l'encoixinament son:
- Optimització de l'ús de l'aigua
- Control de les males herbes
- Protecció de la capa superficial d'arrels i sòl
Com a objectius secundaris pot interessar algun d'aquests:
- Millora de les característiques del sòl
- Millora dels aspectes estètics
- Control de l'erosió
- Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient
CONDICIONS GENERALS:
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la proporció
indicades a la DT.
L'encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de 7,5 a 15 cm en arbustos
i arbres joves, i de 20 a 30 cm en arbres desenvolupats.
Haurà de cobrir como mínim les superfícies indicades en la DT, i com a referència es necessari que
cobreixi un àrea superior a la irrigada pel degoter de la planta, o un radi superior en 30 cm al
del pa de terra.


Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i
aquest no té protecció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
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Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i
aquest no té protecció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.

ÒRGAN

PROJECT

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i
aquest no té protecció.

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i
aquest no té protecció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
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Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

ÒRGAN
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i
aquest no té protecció.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i
aquest no té protecció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
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Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS





NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i
aquest no té protecció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i
aquest no té protecció.

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
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CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament
mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de
camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua
de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbres: 90 cm
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres: 60 cm
- Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació
possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
- Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les
amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes
a un abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna
del mateix.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a
trencar-lo i retirar-lo.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar
l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes
dimensions d'aquest.
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.
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Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes
- Palmàcies
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre:
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- En contenidor
- Plantes de petit port:
- En alvèol forestal
- En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
- Plantes de petit port:
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg
ARBRES I ARBUSTS:

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original,
per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbusts i arbres de petit format

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Treballs de plantació.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Tècniques de plantació d'arbres.


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




)5  -$5',1(5,$

)5  3/$17$&,216,75$63/$17$0(176' $5%5(6,3/$17(6

)5  3/$17$&,Ï' $5%8676,$5%5(6'(3(7,7)250$7


(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

)5

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres: 60 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació
possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
- Fondària: fondària
del sistema radical o pa de terra
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les
amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes
a un abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna
del mateix.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a
trencar-lo i retirar-lo.
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CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament
mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de
camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua
de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbres: 90 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre:
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovació i preparació del terreny de plantació
Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació
de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de
plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original,
per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Treballs de plantació.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Tècniques de plantació d'arbres.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Treballs de plantació.
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament
mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de
camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua
de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació
possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les
amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes
a un abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a
trencar-lo i retirar-lo.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Plantes enfiladisses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- En contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovació i preparació del terreny de plantació
Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació
de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de
plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original,
per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i
aquest no té protecció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.

CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.

ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i
aquest no té protecció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada
espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs
no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons
de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions
d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació
de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de
vegetal. Qualitat general del material
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de
vegetal. Palmeres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord
amb el que determini la DF.
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.

ÒRGAN

PROJECT

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues,
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment
sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
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.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la
pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat
en el seu plec de condicions.

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos
a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues,
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment
sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
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.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la
pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions
i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat
en el seu plec de condicions.
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Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons
de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions
d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació
de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar
la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs
no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

5HXUEDQLW]DFLy3O3RHWD6LWMj
&DVWHOOG $UR




AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

SIGNATURES

3jJLQD  

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 334 de 400





S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer restauradors
i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en
bon estat.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure mostres
per a analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir
l'estructura inferior, amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament
per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat
i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris
adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord
amb el que determini la DF.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos
a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma
que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
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ENDERROC D'EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS,
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES
O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE
FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA,
ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS,
DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin
càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària
és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
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Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica
sobre camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat
a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat,
i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatges:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres
amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de
fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar
separades del terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O
CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin
càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària
és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i
serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat,
i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre
camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior
restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola
natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització
i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar
separades del terra.

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat
a un abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
- Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
- Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important
- Actuacions en les què
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
- En funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
- Sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
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DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles,
i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics
i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció
o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades
a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DESMUNTATGE DE MOBILIARI:
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.

ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL,
DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues,
cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en
el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
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CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim,
amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una alçària
de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges
- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una alçària
de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense
incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària
de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
o càrrega sobre camió o contenidor
- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i aplec
per a la seva reutilització
- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva
reutilització o restauració
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials
aprofitables al lloc d'aplec o reparació

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció
o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de
la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades
a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i
cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició,
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i
cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m3 de volum de runa matxucada.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.





3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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SIGNATURES

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
S'ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles,
en funció de la reutilització prevista.
Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que
continguin fibrociment, no s'han de matxucar.
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

com a granulat.
disposar en un

les operacions

de rebuig, amb

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Matxuqueig dels residus petris, generats als enderrocs de l'obra, o materials
maquinària especialitzada d'acord amb el tipus de residu.
La unitat d'obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i
de classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor.
El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització
Cada material, en funció de la seva classificació com a tipus de residu, s'ha de
lloc separat, per tal de facilitar la seva reutilització.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició,
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels
residus a Catalunya.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

ÒRGAN

PROJECT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició,
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
PARET DE PEDRA CAREJADA:
Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser
poligonals.
Els junts cal que quedin enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova
el catàleg de Residus de Catalunya.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a
part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals
i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Formació de paret amb pedra.
S'han considerat els tipus de pedra següents:
- Carejada
- Adobada
- Sense acabat
- Carreu
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- En sec
- Amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Neteja i preparació del llit d'assentament
- Col·locació de les pedres
- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha d'estar aplomada.
Ha de ser estable i resistent.
No ha de tenir esquerdes.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.
El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme.
No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent
i rígida per distribuir uniformement les càrregues.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense
que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts
han de complir l'especificat a la DT.
Gruix dels junts: <= 3 cm
Distància entre junts de dilatació: <= 20 m
Cavalcament del sostre a la paret: >= 2/3 gruix paret
Toleràncies d'execució:
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Gruix: ± 25 mm
PEDRES COL·LOCADES AMB MORTER:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Els junts han d'estar plens de morter.
Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions
alternativament.

CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han
fet.
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir
l'obra que s'executa de l'acció de les pluges.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora.
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada,
esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades
entrants i sortints.
Si les pedres no tenen la fondària de la paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de
les pedres, col·locant-les de través.
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
PEDRES COL·LOCADES EN SEC:
Les pedres s'han d'assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S'admet la col·locació
de falques de pedra a la part interior de la paret i l'utilització de fang.
PEDRES COL·LOCADES AMB MORTER:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin
aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça
i el morter i tornar-la a col·locar.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua
de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5HXUEDQLW]DFLy3O3RHWD6LWMj
&DVWHOOG $UR




Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

5HXUEDQLW]DFLy3O3RHWD6LWMj
&DVWHOOG $UR




AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21





3jJLQD  

SIGNATURES

3jJLQD  

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 343 de 400





REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions,
etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt
<= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Formació d'escocells per a voreres.
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents:
- Peces prefabricades de morter de ciment
- Totxanes o maons foradats
- Xapa d'acer galvanitzat
- Xapa d'acer amb acabat “corten”
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter
- Arrebossat de l'escocell
En el cas d'utilitzar xapa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes
visibles.
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada
(Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible.
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar
ben travades en les cantonades.
Han de quedar al mateix pla.
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.
Base de formigó: >= 15 x 7 cm
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ:
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 15 mm
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
- Nivell: ± 10 mm
- Aplomat: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment: >= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Balcament de l'escocell: ± 3 mm
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm
- Junts: ± 1 mm
ESCOCELL DE XAPA D'ACER:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en
la DT
La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha
de sobresortir.
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge.
La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre.

. (6&2&(//6
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces
especials a col·locar.

ÒRGAN

PROJECT

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos
estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues,
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sentit
de circulació que el previst per al flux de sanejament.
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PENJAT DEL SOSTRE:
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les
indicacions de DT i d'acord amb la DF.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de
la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material
granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a
0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada
tram.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats
per peces especials.
Separació entre registres: <= 15 m
Pendent: >= 1 %
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Fletxa: <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm
Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o
terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.
Pendent: >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >= 80 cm
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària mínima
de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària de
0,90m. es requerirà una protecció addicional.
Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres instal·lacions
enterrades >= 0,4m. en condicions normals.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó: 15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els
mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment: 10 cm
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC
SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de
descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS
DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
retirada de fonament corregut i tot el necessari.
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Matxuqueig material de formigó a l'obra amb matxucadora de residus, per aprofitament de material. Inclou la càrrega a
camió o contenidor, del material sobrant.
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[E]

Enderroc d'edificació aïllada, amb estructura de formigó armat, obra de fàbrica o acer, incloent enderroc de fonaments,
solera, mitgeres, separació, sense comptar transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou desconnexionat de totes les instal.lacions i serveis,
enterrats o aeris. Inclou la retirada de tots els elements enterrats.
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Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor
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Demolició de vorada i rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
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Arrencada de paviment de còdols sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor
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Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
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Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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[C]

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Tipus

Cala en paviment, per a localització de serveis, amb retirada de la subbase fins a descobrir instal.lació, amb mitjans
manuals i martell pneumàtic.

vorera

m2

m2

m2

m2

m

u

DESCRIPCIÓ

1

Num. Text

K2192913

1

Num. Text

K219CC11

1

Num. Text

G219Q200

1

Num. Text

F219FBC0

1

Num. Text

K168V004

UA

1

ÒRGAN

PROJECT

6

5

4

3

2

1

NUM. CODI

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ
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AMIDAMENTS

01
01
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M1.2

2

M1.1

2

0,500

Pàg.:

1,000

[C]

17,000

[D]

1,000

[C]

13,500

[D]

[C]

[D]

31,680

6,090 C#*D#*E#*F#

Fórmula

1,275

1,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL

1,300

[F]

TOTAL AMIDAMENT

0,300

[E]

8,000

1,000

4

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

Fórmula

184,000

8,000 C#*D#*E#*F#

26,000 C#*D#*E#*F#

80,000 C#*D#*E#*F#

70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

5,265

5,265 C#*D#*E#*F#

TOTAL

K21BV011

3

u

37,000 C#*D#*E#*F#

37,000

5

F21Q1121

35,000 C#*D#*E#*F#

35,000

4

EUR

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

142,000

15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

30,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

15,000

TOTAL

3

[F]

25,000 C#*D#*E#*F#

[E]

30,000

[D]

24

1

Num. Text

F21QV701

1

Num. Text

u

u

u

u

u

u

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Data: 09/05/22

Pàg.:
Fórmula

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

4

[C]

4,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

[C]

2,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

[C]

5,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

[C]

2,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

[C]

2,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

1,000

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

EUR

Retirada de caseta de fusta, per a posterior aprofitament. Inclou desmuntatges necessaris, càrrega a camió i transport fins
a lloc d'aplec.

Tipus

Arrencada de porteries de futbol, agafada a paviment, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

Tipus

Arrencada de cistella de bàsquet, agafada a paviment, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

Tipus

Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Tipus

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

Tipus

Retirada de rètols, pals i les seves fixacions, incloent daus de formigó, amb càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor. Inclou el seu resguard en cas de posterior aprofitament.

5,000

[C]

SIGNATURES

25,000

[C]

K21QV012

1

Num. Text

K21QV011

1

Num. Text

F21QA701

1

Num. Text

F21Q2501

1

Num. Text

F21QV002

Tipus
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2

Tipus

Arrencada de tanca de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

23

22

21

20

19

1

Num. Text

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

1

Num. Text

131,500

79,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

33,500 C#*D#*E#*F#

79,000

Fórmula

3

TOTAL

19,000 C#*D#*E#*F#

[F]

33,500

[E]

19,000

[D]

2

[C]

1

Tipus

Arrencada de coronament de mur, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

80,000
26,000

1,000

70,000

1,000

mur edifici

Tipus

3

m

0,150

[F]

TOTAL AMIDAMENT

0,500

[E]

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Tipus

2

K218VA41

0,700

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Tipus

1,000

Num. Text

0,300
TOTAL AMIDAMENT

2,700 C#*D#*E#*F#

Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

mur torrent

m

m

m3

m3

1

Num. Text

F21B3001

mur torrent

1

Num. Text

K2148251

mur torrent

1

Num. Text

K2148212

29,000

0,300

ÒRGAN

PROJECT

18

17

16

15

14

13

1,000

M1.4

7

18,000

AMIDAMENTS

1,000

M1.3

AMIDAMENTS

6
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Pàg.:

5

F21DV002

5,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

8,000

4,000 C#*D#*E#*F#

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

5,000

TOTAL

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

TOTAL

Fórmula

3

5,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

20,000 C#*D#*E#*F#

5,000

[F]

35,000

[E]

L3

[D]

2

[C]

20,000

Tipus

L2

1

Num. Text

112,000

8,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Arrencada de línea elèctrica soterrada, per a xarxa d'enllumenat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la desconnexió de la xarxa, l'estracció d'accessris i tot allò necessari.

2,000

3

2

1

[C]

3,000

[C]

1.000,000

secció G-H

.

2

1

secció A-B

secció A

Num. Text

E225177F

11

10

TOTAL

Fórmula

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

1.000,000

1.000,000 C#*D#*E#*F#

[D]

6,530

11,050

11,040

18,520

8,310

8,310

10,120

2,720

12,830

[E]

[F]

8,000

10,000

8,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

12,000

TOTAL AMIDAMENT

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

TOTAL

Fórmula

943,460

58,360 ((C#+D#)/E#)*F#

110,500 ((C#+D#)/E#)*F#

118,240 ((C#+D#)/E#)*F#

185,200 ((C#+D#)/E#)*F#

83,100 ((C#+D#)/E#)*F#

92,150 ((C#+D#)/E#)*F#

64,200 ((C#+D#)/E#)*F#

77,750 ((C#+D#)/E#)*F#

153,960 ((C#+D#)/E#)*F#

Tipus

4,210

4,210

[C]

6,550

4,210

[D]

2,000

2,000

[E]

10,000

12,000

[F]

Fórmula

53,800 ((C#+D#)/E#)*F#

50,520 ((C#+D#)/E#)*F#

TOTAL

EUR

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM

8,060

11,050

secció F
9

18,520
18,520

secció E-F
8

secció E

8,310

secció D
.

10,120

secció C-D
5

2,720

secció B-C
4

12,830

secció A-B

[C]

3

Tipus

2

7

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
El talús màxim d'excavació serà de 45º i indicacions de la DF.

Tipus

12,830

6

[D]

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ
MOVIMENT DE TERRES

Tipus

secció A

m3

m3

m2

UA

[C]

2,000

Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Tipus

1

Num. Text

E2213422

1

Num. Text

F22113L2

NUM. CODI

01
02

6

Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de les instal.lacions.

Pàg.:

SIGNATURES

4,000

1

Num. Text

u

u

60,000
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K21GV003

pujada

18,000 C#*D#*E#*F#

18,000

6

armari aigua

F21QBB01

1

Num. Text

K21GV023

OBRA
CAPÍTOL

32

31

Data: 09/05/22
TOTAL AMIDAMENT

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

7

30,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#

30,000

20,000

L2

8,000 C#*D#*E#*F#

5

TOTAL AMIDAMENT

[F]

13,000 C#*D#*E#*F#
2,000

[E]

13,000

[D]

15,000 C#*D#*E#*F#

[C]

15,000

4

Tipus

Arrencada de línea elèctrica aèria, per a xarxa d'enllumenat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. Inclou la desconnexió de la xarxa, l'estracció d'accessris i tot allò necessari.

4,000

m

[C]

2,000

pujada

L1

m

Tipus

3

2

1

Num. Text

K21GV004

1

Num. Text

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Demolició d'embornal, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

2,000

enllumenat

u

3,000

fonts

[C]

2

Tipus

1

F21DVG02

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Demolició de pericons, desconnexió de xarxa i tot el que conforma l'element, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

4,000

4,000

[C]

a reubicar

Tipus

a eliminar

Num. Text

[D]

Desmuntatge de llumenera i columna exterior, accessoris i elements de subjecció, enderroc de fonament de formigó a mà
i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

2

u

u

5,000

[C]

1

Num. Text

F21HV653

Tipus

Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

ÒRGAN

PROJECT

30

29

28

27

26

1

Num. Text

u

AMIDAMENTS

F21R1265

AMIDAMENTS

25
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5

4

secció F

.

secció G-H

8

9

10

Data: 09/05/22

1,030

0,130

0,000

2,180

1,030

10,000

8,000

10,000

8,000

10,000

10,000

Pàg.:

TOTAL

Fórmula

11,650 C#*D#*E#*F#
75,700 C#*D#*E#*F#
72,300 C#*D#*E#*F#

75,700

72,300

4

5

26,600 C#*D#*E#*F#
200,500 C#*D#*E#*F#

154,650

26,600

200,500

P08

17

18

19

7

3.112,750

324,000

142,000

94,000

55,500

enllumenat

electricitat

aigua

reg

4

5

6

7

3

TOTAL AMIDAMENT

837,500

55,500 C#*D#*E#*F#

94,000 C#*D#*E#*F#

142,000 C#*D#*E#*F#

324,000 C#*D#*E#*F#

29,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

29,000

TOTAL

145,000 C#*D#*E#*F#
48,000 C#*D#*E#*F#

[F]

48,000

[E]

clavegueró

[D]

2

[C]

145,000

EUR

1,200
0,500
1,200

24,950
25,650
25,650

9
10
11

0,500
0,500
0,500

28,700
9,550
15,900

13
14

2

1

M 1.3

M 1.2

Num. Text

K4G2V195

NUM. CODI

m3

0,500

6,500
16

0,800

0,300

0,300

0,800

0,800

[F]

TOTAL AMIDAMENT

0,800

0,550

0,300

0,800

0,800

[E]

Fórmula

30,115

14,336 C#*D#*E#*F#

0,149 C#*D#*E#*F#

0,270 C#*D#*E#*F#

4,608 C#*D#*E#*F#

10,752 C#*D#*E#*F#

TOTAL

0,500

0,500

0,500

[F]

TOTAL AMIDAMENT

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,700

0,200

0,700

0,200

0,500

0,500

0,900

0,900

0,900

[E]

Fórmula

118,316

1,625 C#*D#*E#*F#

2,375 C#*D#*E#*F#

3,975 C#*D#*E#*F#

2,388 C#*D#*E#*F#

7,175 C#*D#*E#*F#

21,546 C#*D#*E#*F#

2,565 C#*D#*E#*F#

20,958 C#*D#*E#*F#

2,495 C#*D#*E#*F#

3,330 C#*D#*E#*F#

46,440 C#*D#*E#*F#

1,148 C#*D#*E#*F#

1,148 C#*D#*E#*F#

1,148 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Tipus

1,000

1,000

[C]

18,500

12,000

[D]

0,600

0,200

[E]

[F]

Fórmula

11,100 C#*D#*E#*F#

2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Ampliació de mur de pedra de recuperació o nova, per a una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ
FONAMENTACIONS I MURS

0,500

9,500
15

OBRA
CAPÍTOL

1

UA

0,500

D04

8

1,200

5,550
24,950

D02

7

1,200

77,400

D01-D03

6

0,850

[D]

3,000

[C]

4

Tipus

0,850

01
03

0,800

0,450

0,300

0,800

0,800

[D]

0,850

D05

8

EUR

SIGNATURES

drenatge

28,000

2,000

10,000

9,000

21,000

[C]

3,000

12

Pàg.:

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, de ø 10 a 20mm, en tongades de 50 cm com a
màxim

Tipus

3,000

D7

2

Data: 09/05/22

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

3

Drenatges

1

Num. Text

m3

m3
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1

enllumenat

font

aparcabicis

jocs infantils

bàcul

daus formigó

E2255J90

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Num. Text

F222142A

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Tipus

excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
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Mur de gabions amb mòduls de 50x50x200cm, sistema Corten-Box de Muroxs o equivalent.
Estructura de gabions de malla electrosoldada d'acer corten, de 900N/m2 segons EN 10244-2 i UNE EN ISO 9227, de
diàmetre de 3.9 mm, i 50 x 100 mm de pas de malla exterior, 100x100mm interior i reblert amb pedra de Tossa granítica
de color ocre, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics.
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mecàniques sobre perfils metàl.lics d'acer galvanitzat inclinats i formant L sota la base de la fusta de banc. Aquests perfils,
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Subbase de tot-u artificial, amb 100% d'arid reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclou
l'aprofitament del material generat procedent de la pista de formigó existent, realitzant triturat i barrejant amb el material
nou necessari.

Tipus

Paviment de sauló estabilitzat amb calç (sorra 100% reciclada), tipus Hercal o equivalent, amb una granulometria entre 0 i
5mm, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.

Tipus

Paviment de sauló granític, amb gra compactat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ
PAVIMENTS

Tipus

Daus de formigó, per a fixació d'elements, amb formigó HRM20 de fonamentació. Inclou la fixació d'elements d'ancoratge
i tot el necessari, per al formigonat del conjunt.
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Formació de banc, en zona de gabions, amb 3 llistons de fusta de pi cuperitzat de 15x4cm, col·locada amb fixacions
mecàniques sobre rastrells o perfils metàl.lics d'acer galvanitzat, segons indicacions dels plànols de detall o indicacions de
la DF.
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Barana, d'acer corten, fabricada amb la mateixa malla dels gabions de diàmetre 3.9mm, amb pas de malla de 5x10cm,
amb rodó perimetral de móduls de diàmetre 10mm, creant una secció triangular, donant continuitat als gabions.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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Paviment de fusta, realitzat amb llistons de fusta de pi cuperitzat, de 3x15cm, amb rastrells de fusta de pi cuperitzat de
8x8cm c/50cm, amb fixacions mecàniques.

Tipus

Paviment de panot per a vorera gris, amb la flor de Bcn, 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

Tipus

Paviment continu de cautxú, per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, format
per 2 capes:
- Base inferior de cautxú SBR negre de reciclatge, de 40 mm gruix, amb estructura drenant.
- Capa superior formada per EPDM de color a escollir, amb granulometria de 1-4mm, barrejat amb resina
monocomponent de poliuretà, de 1000kg/m3.
Inclou capa d'imprimació epoxi
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Base de formigó reciclat HMR-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
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Paviment de sorra, amortiguador contra caigudes, segons EN1176-1-2016, sense llims, rentada i garbellada de 0,2 a 2
mm cantell rodo, tipus BDU o equivalent, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics.
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20,450

3

m3

0,050

18,500

[D]

2

[C]

0,050

Tipus

10,300

1

P03

Num. Text

Data: 09/05/22

Paviment de formigó desactivat, colorejat en massa amb 10kg/m3, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb malla
electroldada, amb àrid 100% de la fracció groixuda recclada mixte i 50% de la fracció fina reciclada de formigó, tipus
Hercal o equivalent, pera formigó HRA-25/B/12/IIa, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament
desactivant.

154,650

P08

E225VH70

m3

m3

m2

4

3

Capa d'àrid tipus ull de perdiu, amb estesa i piconatge del material.

.

2

127,350

P06

1

27,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
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50,600 C#*D#*E#*F#
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F9365H11

5

9

2

20,450 C#*D#*E#*F#
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50,600

TOTAL

20,450
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4

[E]

3

[D]

P05

10,300 C#*D#*E#*F#

[C]

1

Num. Text

F9AQV210

P04

18,500 C#*D#*E#*F#

Tipus

8

2

1

Num. Text

10,300

m3

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de fusta amb junta oberta, realitzat amb llistons de fusta de pi cuperitzat, de 10x10cm, amb rastrells en la part
inferior, amb fixacions mecàniques.

0,200

8,950 C#*D#*E#*F#

7,830 C#*D#*E#*F#

27,360 C#*D#*E#*F#
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1
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0,100
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78,300
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89,500

0,200
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565,000

14,460 C#*D#*E#*F#

7

2

Num. Text
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.

11

10

.
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7
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0,200

72,300
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5
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15,140 C#*D#*E#*F#
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2,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
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2,500 C#*D#*E#*F#
21,800 C#*D#*E#*F#
3,800 C#*D#*E#*F#
6,600 C#*D#*E#*F#
85,900 C#*D#*E#*F#
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3,000

5,850

2,500

21,800

3,800

6,600

85,900
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Fórmula

154,000

42,000 C#*D#*E#*F#

42,000

4

143,500

26,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

44,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

26,500

TOTAL

44,000

[F]

3

[E]

2

[D]

31,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

[C]

31,000

1

V03

TOTAL

EUR

3

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

[C]

3,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

[F]

u

TOTAL

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

7,000 C#*D#*E#*F#

1

Num. Text

FDK262J7

5

29,000

5,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

4,000

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

EUR

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HRM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

5,000

6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

[F]

7,000 C#*D#*E#*F#
3,000

[E]

2,000

4,000

[D]

4

*

[C]

7,000

7,000

Tipus

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

48,000

5,000 C#*D#*E#*F#

3

2

1

Num. Text

FD7JE186

5,000

15,000 C#*D#*E#*F#

4

22,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

15,000

TOTAL

22,000

TOTAL AMIDAMENT

[E]

3

[D]

2

[C]

6,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
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Tipus

6,000

m

m

[D]

1

*

Num. Text

FD7JC186

UA

01
06
01

[C]

6,000

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de
recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència

Tipus

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 200x200x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de
formigó

16
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[F]

27,000 C#*D#*E#*F#
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Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 140 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió.

Tipus

Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 100x100mm, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de
protecció profunda, fixat a dau de formigó armat HM-20mm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics inclosa

1

Num. Text

M9RZU011

1

Num. Text

K991V050

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

17

16

Data: 09/05/22

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

F96AUA10

2

1

Num. Text

m

14,500 C#*D#*E#*F#

14,500

12

FR9FVV02

11,550 C#*D#*E#*F#

11,550

11

278,050

7,600 C#*D#*E#*F#
13,400 C#*D#*E#*F#

7,600

13,400

10

5,500 C#*D#*E#*F#
12,500 C#*D#*E#*F#

7

5,500

4,500 C#*D#*E#*F#

4,500

6

12,500

12,600 C#*D#*E#*F#

12,600

5

9

14,200 C#*D#*E#*F#

14,200

4

8

6,500 C#*D#*E#*F#
16,700 C#*D#*E#*F#

6,500

16,700

3

TOTAL AMIDAMENT

[E]

11,500 C#*D#*E#*F#

[C]

15,550 C#*D#*E#*F#

Tipus

11,500

m

27,000

Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 30x140mm, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de
protecció profunda, fixat a dau de formigó armat HM-20mm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics inclosa
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27,000 C#*D#*E#*F#
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3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL
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m

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

FDK282C9

19

18

17

EUR

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
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44,000 C#*D#*E#*F#
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8,000
13

60,000

8,000 C#*D#*E#*F#
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15,000 C#*D#*E#*F#
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25,000 C#*D#*E#*F#
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35,000 C#*D#*E#*F#
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35,000
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3,000 C#*D#*E#*F#

[C]

3,000

23,000

Tipus

4

L8-L14

L8-L18

324,000

44,000 C#*D#*E#*F#

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 35
mm2, col·locat en tub

44,000

8,000 C#*D#*E#*F#

12,000 C#*D#*E#*F#
12,000
8,000

60,000 C#*D#*E#*F#

60,000

25,000

3

1

Num. Text

2

6,000 C#*D#*E#*F#

fanals reubicats

FG39E192

8,000 C#*D#*E#*F#

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, muntat com a
canalització soterrada
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2,000
10,000

1,000

3

1

2,000

Connexió a la xarxa. S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a la seva correcta execució, deixant la unitat
d'obra completament acabada i comprovada.

2,000
2,000

5,000

2

Tipus

6,000

Num. Text
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2,000 C#*D#*E#*F#
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35,000 C#*D#*E#*F#

Data: 09/05/22
35,000
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1

699,000

[C]

1,000

KD7FZ31C

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Sistema drenant de 52mm d'alçada, tipus Atlantis o equivalent, compost d'una membrana de nòduls de polipropilè
reciclat al 100% perforat i embolcallat de geotextil PP 150 g/m2, que permeten el pas de l'aigua, resistència al
punxonament, compressió i a l'estrip.

Tipus

1

u

[D]

Dipòsit d'acumulació, tipus Atlantis o equivalent, de polipropilè reciclat al 100%. Dimensions de cada mòdul,
450x408x685mm. Inclou embolcallat de geotextil PP 150 g/m2, que permeten el pas de l'aigua, resistència al
punxonament, compressió i a l'estrip.

2,000

[C]

[D]

m2

u

Tipus

[C]

Num. Text

E7B1VAA0

1

Num. Text

E7B1VAA1

01
06
02

Data: 09/05/22

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera
de formigó HRM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
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4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

EUR

Nova reubicació de columa i projector exitstent, desmuntada en enderrocs, col·locada sobre dau de formigó. Inclou nous
perns, plantilla i tot el necessari.

Tipus

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equicvalent, 21W (12L 3000K IRC80 500mA), realitzada en injecció
d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type II. Font d'alimentació
electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou
bra+ç de fixació, accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada.

3,000

4,000

Tipus

2

Num. Text

5,000

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equicvalent, 29W (12L 3000K IRC80 700mA), realitzada en injecció
d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució viària IESNA Type III. Font d'alimentació
electrònica regulable (automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou
bra+ç de fixació, accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada.
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15,000 C#*D#*E#*F#

Tipus
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[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

142,000

35,000 C#*D#*E#*F#
15,000
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35,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT
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25,000 C#*D#*E#*F#

[F]

25,000
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32,000 C#*D#*E#*F#

[C]

32,000

Tipus

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, bipolar, de secció 2 x 35 mm2,
amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1

Num. Text

u

15,000 C#*D#*E#*F#

FG31H294

35,000 C#*D#*E#*F#
15,000
5

142,000

35,000 C#*D#*E#*F#
35,000
4

Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

35,000

TOTAL AMIDAMENT

[E]

25,000

[D]

3

[C]

2

Tipus

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, muntat com a
canalització soterrada

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ
INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT

Tipus

Connexions de xarxa d'enllumenat a xarxa existent. S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a la seva
correcta execució, deixant la unitat d'obra completament acabada i comprovada.

2,000

[D]

32,000 C#*D#*E#*F#

01
06
03

[C]

3,000

32,000

m

m

UA

u

Tipus

Adaptació d’arqueta existent d’enllumenat a nova cota rasant. Inclou l'arrencada, pujada de cota, fixació i remat contra
paviment nou, així com tots els treballs necessaris.

1

Num. Text

FG22TH1K

NUM. CODI

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

11

2

u

20

SIGNATURES

FHM1VF22

TOTAL

5,000 C#*D#*E#*F#

1

Num. Text
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1

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

10

4,000

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Num. Text

5,000

Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equivalent de tipus cilíndrica (d114mm) de 6,00m d'alçada total, realitzada
en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 projectors a diferent alçada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó. Inclou perns, plantilla i tot el necessari

Tipus

6,000

u

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equivallent, de tipus cilíndrica (d114mm) de 6,00m d'alçada total, realitzada
en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 projectors a diferent alçada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó. Inclou perns, plantilla i tot el necessari

Tipus

1

EHP3V002

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

[D]

u

u

u

u

[C]

Num. Text

EHP3V001

1

Num. Text

FHM11F22

1

Num. Text

FHM1VL22

1

Num. Text

FDKZ3154

[C]

5,000

Data: 09/05/22
TOTAL AMIDAMENT
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21

1

1,000

1,000

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

3,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[C]

3,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

Fórmula

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

3,000

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

3,000

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[C]

1,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Tipus

1,000

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

EUR

Connexions de xarxa d'electricitat a xarxa existent. S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a la seva correcta
execució, deixant la unitat d'obra completament acabada i comprovada.

Tipus

Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment

Tipus

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 640x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

Tipus

Pericó de registre de fàbrica de maó de 64x42x32cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Tipus

Instal.lació de presa de terra completa, per a quadre de distribució, incloent obra civil.

Tipus

[C]

Pericó escamotejable, tipus Pilomat Energy London 6040 de Pilomat o erquivalent, ams caixa trifàsicade 400V amb una
presa CETAC de 32A i 2 Shuko amb PIAs de 16A, completament instal.lada i connectada.

Tipus

3

2

1

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

[F]

TOTAL

Fórmula

20,000

9

1

Num. Text

FQ31V413

1

Num. Text

u

20,000 C#*D#*E#*F#

15,000

8

FFB19455

2,000 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#

2,000

[C]

5,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

2,000

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

EUR

Font CAUDAL URBIDERMIS SANTA&COLE o equivalent, amb reixa. Cos de xapa d'acer inoxidable AISI 316 i pintura en
pols RAL 8004. Reixa d'evacuació d'aigua anti esquitxades i safata interior d'acer inoxidable AISI 316L electro-polit mate i
sorrejat. Sortidor de llautó acabat cromat mate i polsador model Presto. Possibilitat d'incloure vàlvula anti gel. La font
s'encasta 10cm en el paviment i es fixe per mitjà d'una placa base amb quatre perns corrugats. Amb la font s'entrega la
plca base. Disposa de regulador de pressió i control temporitzat del flux per optimitzar al màxim el consum d'aigua.
L'element es lliura muntat i inclou les instruccions d'ancoratge. No necessita manteniment, excepte l'habitual per la neteja
de interior i el polsador. Inclou surtidor ipulsador de llautó acabat en cromat mate. Inclou connexionat a xarxa d'aigua i a
tub de xarxa de sanejament. Inclou ancoratge amb dau de formigó, arquetes, bases, aixetes i tot el necessari per al
conjunt.

Tipus

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

94,000

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

6
7

5,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

5,000
10,000

5

25,000 C#*D#*E#*F#

4

25,000

TOTAL AMIDAMENT

[E]

5,000 C#*D#*E#*F#

[D]

5,000

[C]

2

Tipus

10,000 C#*D#*E#*F#

3

22

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ
INSTAL.LACIONS
AIGUA

1,000

10,000

m

m

UA

01
06
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Tipus
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Data: 09/05/22
Partida alçada a justificar, per a imprevistos amb les empreses subminisrteradores de instal.lacions.

SIGNATURES

Num. Text

u
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Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

u

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 358 de 400

KD7FV314

u

u

u

u

u

u

KD7FV315

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS
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Num. Text

FG1B0762

1

Num. Text

FDKZV154

1

Num. Text

FDK2V2G9

1

Num. Text

FG1BV762

1

Num. Text

FG14V102

1

Num. Text

FDKZ3154
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Fórmula

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

6,000

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[C]

1,000

unitats

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

1,000

unitats

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de pn i
preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

T

1

Num. Text

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

programador modular telegestionable de 8 estacions bàsic, ampliable amb mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors i
instal.lat dins d'armari. inclou cable elèctric des del quadre elèctric fins al programador i des del programador fins a les
diferents electrovàlvules de reg i el sensor de pluja. tot el material inclós completament acabat.

Tipus

u

[D]

escomesa

Num. Text
1

01
06
05
02

[C]

2,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

[C]

1,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

2,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

[C]

5,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

[C]

ut

Tipus

T

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

armari de polièster de 850x465x320 mm, amb placa de muntatge aïllant, juntes d'estanqueïtat i tanca amb clau reforçada,
amb sòcol de formigó i tubulars per a connexió a escomesa elèctrica.

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ
INSTAL.LACIONS
REG
OBRA CIVIL

Tipus

capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per:
vàlvula d'esfera manual de pvc de racord pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i
solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs, regulador de pressió, manòmetre de glicerina i filtre d'anelles 120 mesh. inclou tots els accessoris, tes
i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó.

Tipus

capçal de sector de reg per aspersió, de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format
per vàlvula d'esfera manual de pvc tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador
de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs, manòmetre de glicerina i filtre d'anelles 120 mesh. inclou tots els accessoris, tes i colzes, de
llautó, i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó

Tipus

by pass de regmàster format per electrovàlvula master de 2'' dn i 6 bar de, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules
d'esfera manual de pvc de racord pla i rosca mascle per a la xarxa primaria i 1 vàlvula d'esfera manual independent per a
les boques de reg, electrovàlvula de 2´´ de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24v amb possibilitat d'obertura
manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió, manòmetre de glicerina i filtre d'anelles 120 mesh.
inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i
ajustada, dins de pericó.

Tipus

1

u

UA

u

2,000

1,000 C#*D#*E#*F#

24

manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4'',
instal·lat

Num. Text

FG1B0862

NUM. CODI
1

u

u

u

reg aspersió-difusió

FJSFU228

1

Num. Text

FJSFU338

1

Num. Text
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OBRA
CAPÍTOL
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Num. Text

FJM61140

TOTAL AMIDAMENT
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Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

1,000

capçal de reg (escomesa)

1

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Num. Text

u

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

connexió a la xarxa general existent amb comptador de 5 m3/h instal.lat dins d'arqueta. inclou els drets de la companyia,
clau de pas, vàlvula de retenció de clapeta, el ramal, connexions, permisos, accessoris i cabalímetre . tot inclòs
completament acabat.

DESCRIPCIÓ

T

FJSAU070

6,000

[C]

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ
INSTAL.LACIONS
REG
CAPÇAL I AUTOMATISMES

Tipus

Tipus

2

[D]

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Tipus

1

u

1,000

[C]

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Tipus

Num. Text

FJMZUZ40

UA

u

u

01
06
05
01

Data: 09/05/22

Escomesa d'aigua, formada per comptador amb sortida 3 m3/h, amb manòmetre de glicerina, filtre amb anelles, by-pass
mestre amb electrovàlvula de 2´´ i regulador de cabal i de pressió dins de pericón de plàstic de 120x60cm, amb llit de
graves, connectat a bassa de reg. S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a la seva correcta execució,
deixant la unitat d'obra completament acabada i comprovada. Inclou el connexionat a xarxa.

ÒRGAN

PROJECT

3

2

1

NUM. CODI

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)
TITOL 4

6

5

1

Num. Text

u

AMIDAMENTS

KD7FV312

AMIDAMENTS

4

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Pàg.:

25

353,700
353,700

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

55,500

55,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL
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unitats

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

T

[C]

7,000

unitats

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ
INSTAL.LACIONS
REG
INSTAL.LACIONS

Tipus

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

EUR

6

5

m

m

[C]

102,400

101,200

[C]

1.332,000

ml
139,300

[C]

T

tub cec de 16 mm de diàmetre.

Tipus

Tipus

2

41,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

131,300

131,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

94,500

94,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

203,600

102,400 C#*D#*E#*F#

101,200 C#*D#*E#*F#

[D]

[D]

[F]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

Fórmula

139,300

139,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL

1.332,000

1.332,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

EUR

tub degoter de 16 mm de diàmetre, amb degotadors inserits 40cm de 2.3 l/h. p.e. 16 mm. ø 4 atm. auto-compensant en
revestiment de llana pld enterrat 10cm. amb valvula antidrenant incorporada.

Tipus

1

u

Fórmula

41,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en
12201-2, dific.mig, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, col·locat al fons de la
rasa i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text

FJS5C10L

1

Num. Text

FJS5C100

2

1

Num. Text

HFB26355

u

ml

T

94,500

[C]
Tipus

1
2

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num. Text

FFB27455

m

ml

T

131,300

[C]

Tipus

1
2

[D]

tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Num. Text

FFB28455

41,000

ml

T

2

[C]

Tipus

1

tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

26

SIGNATURES

1

bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125
segons norma une-en 124, col·locat amb morter

3,000

unitats

4

3

2

m

DESCRIPCIÓ

Num. Text

FFB29455

UA

Pàg.:

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 360 de 400

2

Fórmula

353,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL

1

NUM. CODI

Data: 09/05/22

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Num. Text

FDKZHJB4

u

T

1

2

Tipus

Num. Text

FDK282G9

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

T

1

u

Tipus

2

[D]

pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit
de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text

FDK262T8

55,500

ml

T

2

[C]

Tipus

1

u

[C]

longitud

Num. Text

F2221754

1,000

excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

T

m

Tipus

2

TOTAL AMIDAMENT

1,000 C#*D#*E#*F#

excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual.

1

m

Num. Text

F2221242

01
06
05
03

Data: 09/05/22

ÒRGAN

PROJECT

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)
TITOL 4

6

5

4

3

2

1,000

AMIDAMENTS

equip concentrador

AMIDAMENTS

2
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27

ml

T

1

42,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

88,500

33,800 C#*D#*E#*F#

54,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

46,800

46,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

29,500

29,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Tipus

T

1

4,000

unitats

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text

2

Fórmula

42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

EUR

1

Num. Text

2

UA

DESCRIPCIÓ

T

Num. Text

E21R11A5

5,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

[C]

4,000

unitats

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[C]

26,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

Fórmula

26,000

26,000 C#*D#*E#*F#

[C]

1,000

Unitats

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Tipus

2

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació
discontínua, anàlisi del ph (en h2o 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de
la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients
(p, k, mg, ca, n orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons moa iii)

1

u

u

[C]

9,000

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ
JARDINERIA
TREBALLS PREVIS

Tipus

Num. Text

JR31S404

NUM. CODI
1

01
07
01

T

FJS21611

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

aspersor de turbina serie 3500 - 5000 - 6504 de raind bird o similar, amb radi de cobertura de 10,4 m, amb cos emergent
de plàstic d'alçària 30 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la
canonada, i regulat, amb una pressió de treball de 2,5 bars.

Tipus

2

5,000

[D]

boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada

Tipus

1

u

u

[C]

unitats

pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per
tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. tot inclòs completament acabat.

Num. Text

FJS1U001

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

16

15

1

Num. Text

28

SIGNATURES

29,500

[C]

Tipus

u

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

u

T

FJSDC20G
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FJM33BP4

[D]

14

Tipus

2

Data: 09/05/22

vàlvula de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre + vàlvula de bola
manual, intal·lada en pericó i connectada a embornal.

1

u

Num. Text

FJS5R202

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

2

8,000

tub corbable corrugat de pvc, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 12 j, resistència a compressió de 250 n, muntat com a canalització soterrada

Num. Text

EG22RJ1P

m

ml

T

46,800

[C]

Tipus

2

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

tub corbable corrugat de pvc, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 12 j, resistència a compressió de 250 n, muntat com a canalització soterrada

1

m

33,800

Num. Text

EG22RJ1K

3

per a cable elèctric

ml

T

1

54,700

[C]

Tipus

2

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

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, muntat com a
canalització soterrada

Num. Text

FG22TH1K

m

ml

T

1

42,000

[C]

2

[D]

cable elèctric format per cable de mànega de protecció 1000v, connecta el programador amb les electrovàlvules.

Tipus

m

Num. Text

FGK22461

8,000

unitats

[C]

13

ÒRGAN

PROJECT

12

11

10

9

8

T

arbres nous

1

2

Tipus

anell degoter, amb goters per enterrar xfs, goters inserits 30cm, degoters de 3,5l/h protegits per tal d'evitar la intrusió
d'arrels, amb tecnologia copper shield de rain bird amb doble capa per a una major resistència, antidrenants amb
pressions de treball entre 0,58 i 4,14 bars i autonetejables, anell de 2,5 metres de longitud, protegit amb tub corrugat de
drenatge de 25 mm de diàmetre nominal.

Num. Text

u

AMIDAMENTS

FJS5C1DF

AMIDAMENTS

7
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29

[C]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

32,000

32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

21,200

35,600

178,800

190,800

87,300

parterre B

parterre C

parterre D

parterre E

prat

4

5

6

7

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

221,040

26,190 C#*D#*E#*F#

57,240 C#*D#*E#*F#

EUR

5

4

3

2

1

parterre B

parterre A

Num. Text

FR4JP631

2

10,680 C#*D#*E#*F#

2

1

53,640 C#*D#*E#*F#

Num. Text

6,360 C#*D#*E#*F#

Fórmula

[C]

unitats

UA

u

Fórmula

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Fórmula

9,000

5,000 C#*D#*E#*F#

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[C]

87,300

superficie

[D]

T

T

Tipus

[C]

[D]

unitats/m2
6,000

4,800

6,000

unitats/m2

superfície

64,300

superfície

[F]

[E]

0,400

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

subministrament de westringia mundi en contenidor de 3 l

T

Tipus

Fórmula

Fórmula

0,400 C#*D#*E#*F#

28,800 C#*D#*E#*F#

385,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL

87,300

87,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL

EUR

sembra de barreja de llavors (dosi 35g/m2) de 50% (bellis perennis, trifolium repens) + 50% (festuca arundinacea patrón,
festuca arundinacea golden gate, festuca arundinacea terrano), amb sembradora de tracció manual, superfície de 500 a
2000 m2, incloent el corronat posterior i la primera sega. regs i manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra.

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ
JARDINERIA
PLANTACIÓ ARBUSTS

4,000

T

Tipus

5,000

66,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL

4,000

arbres trasplantats

m2

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

SIGNATURES

DESCRIPCIÓ

[D]

gruix

[C]

unitats

populus alba

ER71291G

[D]

E2022009510
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PRESSUPOST PL POETA SITJÀ
JARDINERIA
PLANTACIÓ ARBRAT

223,100

parterre A

3

T

2

[C]

m2

Tipus

4,000

3

NUM. CODI
1

01
07
03

[C]

unitats

2

1

Num. Text

30

aspratge doble d'arbre mitjançant 2 roll de fusta de castanyer de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

T

FRZ22823

Pàg.:

plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x120 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),càrrega de
les terres sobrants a camió i cànon d'abocament. regs i manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra.

T

Tipus

Tipus

2

Data: 09/05/22

subministrament de populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules ntj o contenidor

1

u

u

u

Num. Text

FR614342

2

1

Num. Text

FR45B42C

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

3

2

1

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

NUM. CODI

[D]

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

1,000

unitats

1

UA

4,000

unitats

[C]

Num. Text

FR3P2111

m3

T

1

2

Tipus

Num. Text

FR6P1465

32,000

unitats

[C]

trasplantament fora de l'obra d'arbre planifoli de 20 a 25 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals i necessaris, formació de pa de terra amb mitjans manuals i necessaris, excavació de clot de plantació de
120x120x60 cm amb retroexcavadora i mitjans manuals i necessaris, plantació a zona a decidir per l'ajuntament, reblert
del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, càrrega de les terres sobrants i transport a
abocador. inclou totes les feines de preparació de l'arbre i poda de capçada, la dotació de sistema de reg.

T

1

u

Tipus

2

3,000

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

Num. Text

FR6P1595

u

T

arbrat existent

1

2

TOTAL AMIDAMENT

protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 35 i 75 cm, amb estructura de fustes lligades entre si
amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

Tipus

u

Num. Text

HRE2210L

3,000 C#*D#*E#*F#

ÒRGAN

PROJECT

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

6

5

4

3

01
07
02

Data: 09/05/22

AMIDAMENTS

3,000

AMIDAMENTS

1
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415,000

Pàg.:

31

parterre C

parterre A

parterre E

parterre D

parterre A

parterre A

parterre A

5

4

3

2

parterre C

parterre B

8,000

unitats/m2
8,000

39,100

8,000

37,500

superfície

unitats/m2

8,000

superfície

unitats/m2

59,000

[D]

superfície

[C]

8,000

59,000

[D]

unitats/m2

[C]

superfície

[E]

0,200

[F]

TOTAL AMIDAMENT

0,400

pecentatge

6,000

44,800

[D]

unitats/m2

[C]

superfície

0,200

T

T

Tipus

6,000

6,800

6,000
unitats/m2

superfície

7,800

[D]

unitats/m2

[C]

superfície

[F]

0,400
TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

subministrament de salvia microphylla 'pink blush', en contenidor de 3 l

T

Tipus

subministrament de ceanothus griseus 'yankee point' en contenidor de 3 l

T

Tipus

[F]

TOTAL AMIDAMENT

0,600

percentatge

[E]

subministrament de verbena bonariensis en contenidor de 3 l

T

T

T

Tipus

0,400

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

Fórmula

88,000

0,400 C#*D#*E#*F#

40,800 C#*D#*E#*F#

46,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL

269,000

0,200 C#*D#*E#*F#

268,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL

189,000
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encoixinament triturat de restes de poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampat <amb mitjans necessaris, en
capa uniforme de gruix 10 cm.
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plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans
manuals i necessaris, reblert del clot amb terra vegetal prèviament aportada. regs i manteniment fins a la recepció
definitiva de l'obra.
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mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost. regs i manteniment fins a la
recepció definitiva de l'obra.

T

Tipus

T

2

6,000

54,600

[E]

percentatge

subministrament de bougainvillea glabra, bougainvillea spectabilis i bougainvillea sp. (taronja i blanca) en contenidor de 5
l

T

T

Tipus

Tipus

01
07
05

[D]

unitats/m2

[C]

superfície

subministrament de bulbine frutescens en contenidor de 3 l

1

u

u

u

T

Num. Text

ER66222B

parterre A

1

Num. Text

FR4FA633

5

4

3

2

1

Num. Text

FR4DR213

parterre D

1

ÒRGAN

PROJECT

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

17

16

15

14

4

2

1

Num. Text

Tipus

33

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENTS
Data: 09/05/22

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

Ì7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b-Î

Reurbanització Pl Poeta Sitjà
Castell d´Aro

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT

1.- Genesys. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2022.
2.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 11:57
3.- Genesys. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 10 d'agost de 2022.
4.- Isidre Puignero Armengol (SIG) (secretari accidental), 12/08/2022 14:21

Data: 09/05/22

Pàg.:

35

7

FQAD1110

u

[E]

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

1,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
TOTAL

Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

1,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
TOTAL

Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

1,000

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
TOTAL

Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]
Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

1,000

[C]

[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, d'1 m d'alçada

Tipus

Fórmula

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

EUR

Gronxador niu, amb una alçada de 2 m i seients amb cadenes, amb una longitud de 7 m. Inclou excavació de daus, daus
de formigó, elements de fixació, muntatge, així com tots els elements necessaris per a la seva correcta col.locació.

Tipus

Troncs, de fusta de robinia, amb una alçada de 30-40 cm i un diàmetre de 18/21 cm. Inclou excavació de daus, daus de
formigó, elements de fixació, muntatge, així com tots els elements necessaris per a la seva correcta col.locació.

Tipus

Mini-carrussel pneumàtic, amb una alçada de 0,60 m. Inclou excavació de daus, daus de formigó, elements de fixació,
muntatge, així com tots els elements necessaris per a la seva correcta col.locació.

Tipus

Rocòdrom infantil, sobre tarima de paviment, amb rastrells, amb 18 grips d'escalada petits, fixats mecànicament a la
tarima.
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Aparcament de bicicletes individual, de fosa de ferro nodular, amb capacitat per a 2 bicicletes, ancorat a l'obra amb morter

Tipus

Paperera trabucable homologada, d'acer tipus ´´simple´´, de 70 l de capacitat, de planxa d'acer pintada de 1mm de gruix,
amb base perforada i suports de 50x20x1,5mm, de 958mm d'alçada i 545mm d'amplada, ancorada amb dau de formigó

Tipus

Caixa niu de fusta per a ocells, totalment instal.lada amb tot el necessari.

Tipus

Sortidor d'agua, per a joc d'aigua, amb cilindre de pedestal i surtidor en la part superior. Inclou bomba d'aigua amb dipòsit
d'admissió, canal de 2 trajectòries amb tancament, canal amb tancament de cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions
a daus de formigó i tots els elements que porten els jocs, per a un correcte funcionament. Inclou connexionat a xarxa
d'aigua.

Tipus

Sortidor vertical, per a joc d'aigua, amb cilindre de pedestal i surtidor en la part superior. Inclou bomba d'aigua amb dipòsit
d'admissió, canal de 2 trajectòries amb tancament, canal amb tancament de cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions
a daus de formigó i tots els elements que porten els jocs, per a un correcte funcionament. Inclou connexionat a xarxa
d'aigua.

Tipus

Balancí d'aigua, amb pedestal per a bomba d'aigua, bomba d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2 trajectòries amb
tancament, canal amb tancament de cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a daus de formigó i tots els elements
que porten els jocs, per a un correcte funcionament. Inclou connexionat a xarxa d'aigua.
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1,000
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1,000

Esquelet de troncs, amb una alçada de 1,70 m, realitzat amb troncs de fusta de robinia, amb troncs verticals i horitzontals
, xarxes i cordes. Inclou excavació de daus, daus de formigó, elements de fixació, muntatge, així com tots els elements
necessaris per a la seva correcta col.locació.

Tipus

Partida alçada d'abonament a justificar per a l'inspecció i certificació de conformitat de l'àrea de joc infantil segons normes
UNE 147103, UNE-EN 1176 1 A 7, EN 1177 i plec de prescripcions tècniques per al disseny, execució i la recepció de les
àrees de joc infantil.
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paviment grava
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Tipus

fresat asfalt
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0,400

0,400

TOTAL AMIDAMENT

0,500

0,300

0,400

0,400

Data: 09/05/22

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La
unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon
d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
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paviment grava
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[C]
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Tipus

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es
considera un increment per esponjament d'un 35%.

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ
GESTIÓ DE RESIDUS

Tipus

160,000

01
10

[C]

4,000

Senyalització amb cartells explicatius de les espècies d’arbres i arbustives, d'alumini anoditzat, acabat amb pintura no
reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la instal.lació del pal, amb forat i formigó.

Tipus

Senyalització d’usos i manteniment, segons indicacions de plànols, en zones d'accés, jocs infantils, zona pícnic i font,
d'alumini anoditzat, acabat amb pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la instal.lació del pal, amb forat i formigó
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a deduïr terraplenat

5
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30,115

30,000

rases instal.lacions

4

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ
SEGURETAT I SALUT
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a deduïr terraplenat

3
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excavació terreny

2

[C]

1.000,000

Tipus

neteja i esbrossada

1

Num. Text

[D]

0,200

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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Data: 09/05/22

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
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DOCUMENT

E211V595

E21R11A5

E2213422

E225177F

E2255J90

E225VH70

E5Z3V114

E5Z3V123

E7B1VAA0

E7B1VAA1

E9QCV001

E9QCV002

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

m2

Formació de respatller de banc, en zona de gabions, amb fusta de pi cuperitzat de 15x4cm,
col·locada amb fixacions mecàniques sobre perfils metàl.lics d'acer galvanitzat inclinats i
formant L sota la base de la fusta de banc. Aquests perfils, aniran fixats a estructura de
gabions, segons indicacions dels plànols de detall o indicacions de la DF.
(CENT CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

Formació de banc, en zona de gabions, amb 3 llistons de fusta de pi cuperitzat de 15x4cm,
col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells o perfils metàl.lics d'acer galvanitzat,
segons indicacions dels plànols de detall o indicacions de la DF.
(NORANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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m

m
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u

u

u

m

m
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Data:

09/05/22

Demolició de pericons, desconnexió de xarxa i tot el que conforma l'element, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
(SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(SETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

Demolició de vorada i rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

sembra de barreja de llavors (dosi 35g/m2) de 50% (bellis perennis, trifolium repens) + 50%
(festuca arundinacea patrón, festuca arundinacea golden gate, festuca arundinacea terrano),
amb sembradora de tracció manual, superfície de 500 a 2000 m2, incloent el corronat
posterior i la primera sega. regs i manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra.
(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost. regs i manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra.
(QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equicvalent, 21W (12L 3000K IRC80 500mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució
viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou bra+ç de fixació,
accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada.
(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equicvalent, 29W (12L 3000K IRC80 700mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució
viària IESNA Type III. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou bra+ç de fixació,
accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada.
(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

tub corbable corrugat de pvc, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, muntat com a
canalització soterrada
(TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

tub corbable corrugat de pvc, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, muntat com a
canalització soterrada
(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

Barana, d'acer corten, fabricada amb la mateixa malla dels gabions de diàmetre 3.9mm, amb
pas de malla de 5x10cm, amb rodó perimetral de móduls de diàmetre 10mm, creant una
secció triangular, donant continuitat als gabions.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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Dipòsit d'acumulació, tipus Atlantis o equivalent, de polipropilè reciclat al 100%. Dimensions
de cada mòdul, 450x408x685mm. Inclou embolcallat de geotextil PP 150 g/m2, que permeten
el pas de l'aigua, resistència al punxonament, compressió i a l'estrip.
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

Sistema drenant de 52mm d'alçada, tipus Atlantis o equivalent, compost d'una membrana de
nòduls de polipropilè reciclat al 100% perforat i embolcallat de geotextil PP 150 g/m2, que
permeten el pas de l'aigua, resistència al punxonament, compressió i a l'estrip.
(VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

Paviment de fusta amb junta oberta, realitzat amb llistons de fusta de pi cuperitzat, de
10x10cm, amb rastrells en la part inferior, amb fixacions mecàniques.
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

Paviment de fusta, realitzat amb llistons de fusta de pi cuperitzat, de 3x15cm, amb rastrells
de fusta de pi cuperitzat de 8x8cm c/50cm, amb fixacions mecàniques.
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

Capa d'àrid tipus ull de perdiu, amb estesa i piconatge del material.
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, de ø 10 a 20mm, en
tongades de 50 cm com a màxim
(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM
(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió.
El talús màxim d'excavació serà de 45º i indicacions de la DF.
(TRES EUROS)

tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)
(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

11,82
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m2

09/05/22

Enderroc d'edificació aïllada, amb estructura de formigó armat, obra de fàbrica o acer,
incloent enderroc de fonaments, solera, mitgeres, separació, sense comptar transport ni
gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor. Inclou desconnexionat de totes les instal.lacions i serveis,
enterrats o aeris. Inclou la retirada de tots els elements enterrats.
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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Paviment de sorra, amortiguador contra caigudes, segons EN1176-1-2016, sense llims,
rentada i garbellada de 0,2 a 2 mm cantell rodo, tipus BDU o equivalent, estesa i anivellament
del material amb mitjans mecanics.
(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

Paviment de sauló granític, amb gra compactat, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 140 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió.
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

Base de formigó reciclat HMR-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

Paviment de sauló estabilitzat amb calç (sorra 100% reciclada), tipus Hercal o equivalent,
amb una granulometria entre 0 i 5mm, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm, amb estesa i piconatge del
material
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

Subbase de tot-u artificial, amb 100% d'arid reciclat, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM. Inclou l'aprofitament del material generat procedent de la pista de formigó
existent, realitzant triturat i barrejant amb el material nou necessari.
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Mur de gabions amb mòduls de 50x100x200cm, sistema Corten-Box de Muroxs o equivalent.
Estructura de gabions de malla electrosoldada d'acer corten, de 900N/m2 segons EN
10244-2 i UNE EN ISO 9227, de diàmetre de 3.9 mm, i 50 x 100 mm de pas de malla
exterior, 100x100mm interior i reblert amb pedra de Tossa granítica de color ocre, per a
reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics.
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

Mur de gabions amb mòduls de 50x50x200cm, sistema Corten-Box de Muroxs o equivalent.
Estructura de gabions de malla electrosoldada d'acer corten, de 900N/m2 segons EN
10244-2 i UNE EN ISO 9227, de diàmetre de 3.9 mm, i 50 x 100 mm de pas de malla
exterior, 100x100mm interior i reblert amb pedra de Tossa granítica de color ocre, per a
reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics.
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

Increment per a mur acabat en inclinat. Inclou tall en coronació de gabió, seguint la pendent.
(CINQUANTA-DOS EUROS)

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora
(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
minirasadora manual.

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

Retirada de caseta de fusta, per a posterior aprofitament. Inclou desmuntatges necessaris,
càrrega a camió i transport fins a lloc d'aplec.
(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

Retirada de rètols, pals i les seves fixacions, incloent daus de formigó, amb càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou el seu resguard en cas
de posterior aprofitament.
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Desmuntatge de llumenera i columna exterior, accessoris i elements de subjecció, enderroc
de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

Demolició d'embornal, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HRM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

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
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 640x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter
(CENT DOTZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

Pericó de registre de fàbrica de maó de 64x42x32cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació
(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HRM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació
(CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
(NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

Daus de formigó, per a fixació d'elements, amb formigó HRM20 de fonamentació. Inclou la
fixació d'elements d'ancoratge i tot el necessari, per al formigonat del conjunt.
(SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

Senyalització amb cartells explicatius de les espècies d’arbres i arbustives, d'alumini
anoditzat, acabat amb pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la instal.lació del pal,
amb forat i formigó.

(TRES-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

Senyalització d’usos i manteniment, segons indicacions de plànols, en zones d'accés, jocs
infantils, zona pícnic i font, d'alumini anoditzat, acabat amb pintura no reflectora, fixat a pal de
fusta. Inclou la instal.lació del pal, amb forat i formigó

(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

Partida alçada d'abonament a justificar per a l'inspecció i certificació de conformitat de l'àrea
de joc infantil segons normes UNE 147103, UNE-EN 1176 1 A 7, EN 1177 i plec de
prescripcions tècniques per al disseny, execució i la recepció de les àrees de joc infantil.

Paviment continu de cautxú, per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la
norma UNE-EN 1177, format per 2 capes:
- Base inferior de cautxú SBR negre de reciclatge, de 40 mm gruix, amb estructura drenant.
- Capa superior formada per EPDM de color a escollir, amb granulometria de 1-4mm,
barrejat amb resina monocomponent de poliuretà, de 1000kg/m3.
Inclou capa d'imprimació epoxi
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Paviment de formigó desactivat, colorejat en massa amb 10kg/m3, per a paviment continu, de
15 cm, de gruix, amb malla electroldada, amb àrid 100% de la fracció groixuda recclada mixte
i 50% de la fracció fina reciclada de formigó, tipus Hercal o equivalent, pera formigó
HRA-25/B/12/IIa, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament
desactivant.
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

Paviment de panot per a vorera gris, amb la flor de Bcn, 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
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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Nova reubicació de columa i projector exitstent, desmuntada en enderrocs, col·locada sobre
dau de formigó. Inclou nous perns, plantilla i tot el necessari.
(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equivalent de tipus cilíndrica (d114mm) de
6,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 projectors a
diferent alçada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclou perns,
plantilla i tot el necessari
(VUIT-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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programador modular telegestionable de 8 estacions bàsic, ampliable amb mòduls, en caixa
de plàstic per a exteriors i instal.lat dins d'armari. inclou cable elèctric des del quadre elèctric
fins al programador i des del programador fins a les diferents electrovàlvules de reg i el
sensor de pluja. tot el material inclós completament acabat.
(SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

vàlvula de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1''
de diàmetre + vàlvula de bola manual, intal·lada en pericó i connectada a embornal.
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

anell degoter, amb goters per enterrar xfs, goters inserits 30cm, degoters de 3,5l/h protegits
per tal d'evitar la intrusió d'arrels, amb tecnologia copper shield de rain bird amb doble capa
per a una major resistència, antidrenants amb pressions de treball entre 0,58 i 4,14 bars i
autonetejables, anell de 2,5 metres de longitud, protegit amb tub corrugat de drenatge de 25
mm de diàmetre nominal.
(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

tub cec de 16 mm de diàmetre.

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

tub degoter de 16 mm de diàmetre, amb degotadors inserits 40cm de 2.3 l/h. p.e. 16 mm. ø 4
atm. auto-compensant en revestiment de llana pld enterrat 10cm. amb valvula antidrenant
incorporada.

aspersor de turbina serie 3500 - 5000 - 6504 de raind bird o similar, amb radi de cobertura de
10,4 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 30 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb
vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat, amb una pressió
de treball de 2,5 bars.
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

connexió a la xarxa general existent amb comptador de 5 m3/h instal.lat dins d'arqueta. inclou
els drets de la companyia, clau de pas, vàlvula de retenció de clapeta, el ramal, connexions,
permisos, accessoris i cabalímetre . tot inclòs completament acabat.
(DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca
de connexió d'1/4'', instal·lat
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equivallent, de tipus cilíndrica (d114mm) de
6,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 projectors a
diferent alçada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclou perns,
plantilla i tot el necessari
(MIL QUARANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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1.041,05

8

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

SIGNATURES

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

FHM1VL22

Pàg.:

E2022009510

Codi Segur de Verificació: 7de42fc1-4c6b-49c5-a330-50a3e10da08b
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170486_2022_1272957
Data d'impressió: 12/08/2022 15:12:06
Pàgina 372 de 400

5,01

3,88

7,03

2,91

360,45

592,09

345,31

3.925,51

10,55

8,00

P-84

09/05/22

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

cable elèctric format per cable de mànega de protecció 1000v, connecta el programador amb
les electrovàlvules.
(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1
(AS), unipolar, de secció 1x 35 mm2, col·locat en tub
(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
bipolar, de secció 2 x 35 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub
(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

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, muntat com a canalització soterrada
(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

Instal.lació de presa de terra completa, per a quadre de distribució, incloent obra civil.
(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

armari de polièster de 850x465x320 mm, amb placa de muntatge aïllant, juntes d'estanqueïtat
i tanca amb clau reforçada, amb sòcol de formigó i tubulars per a connexió a escomesa
elèctrica.
(CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment
(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

Pericó escamotejable, tipus Pilomat Energy London 6040 de Pilomat o erquivalent, ams
caixa trifàsicade 400V amb una presa CETAC de 32A i 2 Shuko amb PIAs de 16A,
completament instal.lada i connectada.
(TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
(VUIT EUROS)

tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-112 FQZ5V282
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u

P-111 FQZ53122

P-113 FR3P2111

u

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Caixa niu de fusta per a ocells, totalment instal.lada amb tot el necessari.
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

Aparcament de bicicletes individual, de fosa de ferro nodular, amb capacitat per a 2 bicicletes,
ancorat a l'obra amb morter
(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, d'1 m d'alçada
(TRES MIL SET-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-110 FQAD1110

Balancí d'aigua, amb pedestal per a bomba d'aigua, bomba d'aigua amb dipòsit d'admissió,
canal de 2 trajectòries amb tancament, canal amb tancament de cunya, canal amb comporta.
Inclou fixacions a daus de formigó i tots els elements que porten els jocs, per a un correcte
funcionament. Inclou connexionat a xarxa d'aigua.
(VINT-I-DOS MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

Troncs, de fusta de robinia, amb una alçada de 30-40 cm i un diàmetre de 18/21 cm. Inclou
excavació de daus, daus de formigó, elements de fixació, muntatge, així com tots els
elements necessaris per a la seva correcta col.locació.

Sortidor d'agua, per a joc d'aigua, amb cilindre de pedestal i surtidor en la part superior.
Inclou bomba d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2 trajectòries amb tancament, canal
amb tancament de cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a daus de formigó i tots els
elements que porten els jocs, per a un correcte funcionament. Inclou connexionat a xarxa
d'aigua.
(SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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2.288,85

u

u

P-108 FQA2V013

P-109 FQA2V014

u

P-107 FQA2V012

Sortidor vertical, per a joc d'aigua, amb cilindre de pedestal i surtidor en la part superior.
Inclou bomba d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2 trajectòries amb tancament, canal
amb tancament de cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a daus de formigó i tots els
elements que porten els jocs, per a un correcte funcionament. Inclou connexionat a xarxa
d'aigua.
(TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

Esquelet de troncs, amb una alçada de 1,70 m, realitzat amb troncs de fusta de robinia, amb
troncs verticals i horitzontals , xarxes i cordes. Inclou excavació de daus, daus de formigó,
elements de fixació, muntatge, així com tots els elements necessaris per a la seva correcta
col.locació.
(DEU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

Mini-carrussel pneumàtic, amb una alçada de 0,60 m. Inclou excavació de daus, daus de
formigó, elements de fixació, muntatge, així com tots els elements necessaris per a la seva
correcta col.locació.
(MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

Gronxador niu, amb una alçada de 2 m i seients amb cadenes, amb una longitud de 7 m.
Inclou excavació de daus, daus de formigó, elements de fixació, muntatge, així com tots els
elements necessaris per a la seva correcta col.locació.
(CINC MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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Rocòdrom infantil, sobre tarima de paviment, amb rastrells, amb 18 grips d'escalada petits,
fixats mecànicament a la tarima.
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

Font CAUDAL URBIDERMIS SANTA&COLE o equivalent, amb reixa. Cos de xapa d'acer
inoxidable AISI 316 i pintura en pols RAL 8004. Reixa d'evacuació d'aigua anti esquitxades i
safata interior d'acer inoxidable AISI 316L electro-polit mate i sorrejat. Sortidor de llautó
acabat cromat mate i polsador model Presto. Possibilitat d'incloure vàlvula anti gel. La font
s'encasta 10cm en el paviment i es fixe per mitjà d'una placa base amb quatre perns
corrugats. Amb la font s'entrega la plca base. Disposa de regulador de pressió i control
temporitzat del flux per optimitzar al màxim el consum d'aigua. L'element es lliura muntat i
inclou les instruccions d'ancoratge. No necessita manteniment, excepte l'habitual per la neteja
de interior i el polsador. Inclou surtidor ipulsador de llautó acabat en cromat mate. Inclou
connexionat a xarxa d'aigua i a tub de xarxa de sanejament. Inclou ancoratge amb dau de
formigó, arquetes, bases, aixetes i tot el necessari per al conjunt.
(DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

Paperera trabucable homologada, d'acer tipus ´´simple´´, de 70 l de capacitat, de planxa
d'acer pintada de 1mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5mm, de 958mm
d'alçada i 545mm d'amplada, ancorada amb dau de formigó
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 25 bar de pn i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

by pass de regmàster format per electrovàlvula master de 2'' dn i 6 bar de, totalment
desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de pvc de racord pla i rosca mascle per a
la xarxa primaria i 1 vàlvula d'esfera manual independent per a les boques de reg,
electrovàlvula de 2´´ de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24v amb possibilitat
d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió, manòmetre
de glicerina i filtre d'anelles 120 mesh. inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la
mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó.
(VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

capçal de sector de reg per aspersió, de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió,
totalment desmuntable, format per vàlvula d'esfera manual de pvc tipus sandwich de ràcord
pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb
possibilitat d'obertura manual i drenatge intern, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs, manòmetre de glicerina i filtre d'anelles 120 mesh. inclou tots els
accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra
totalment acabada i ajustada dins de pericó
(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió
totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de pvc de racord pla i rosca
mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat
d'obertura manual i drenatge intern, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs, regulador de pressió, manòmetre de glicerina i filtre d'anelles 120 mesh.
inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó.
(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada,
amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. tot
inclòs completament acabat.
(VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-114 FR3SE212

P-115 FR45B42C

P-116 FR4916A6

P-117 FR496261

P-118 FR4B4631

P-119 FR4CJ212

P-120 FR4D4L33

P-121 FR4D5L31

P-122 FR4DR213

P-123 FR4DR219

P-124 FR4FA633

P-125 FR4GC231

P-126 FR4GN231

P-127 FR4JHPA7

€

P-128 FR4JP631

P-129 FR614342

plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x120 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),càrrega de les terres
sobrants a camió i cànon d'abocament. regs i manteniment fins a la recepció definitiva de
l'obra.
(NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, dific.mig, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mig, utilitzant accessoris de plàstic, col·locat al fons de la rasa i amb el desmuntatge inclòs
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

subministrament de salvia microphylla 'pink blush', en contenidor de 3 l
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

aspratge doble d'arbre mitjançant 2 roll de fusta de castanyer de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora
regulable de goma o cautxú
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia. inclou les escardes, l'adobat,
l'esporga i la reposició del mulch.
(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i
recol·locació de les brides i els tutors, inclus amb endoterapia, i la revisió del funcionament
del sistema de reg. inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i
els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. inclou el transport de les
restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus
(QUINZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 100x100mm, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda, fixat a dau de formigó armat HM-20mm, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics inclosa
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 30x140mm, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda, fixat a dau de formigó armat HM-20mm, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics inclosa
(SETZE EUROS)

Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió
grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i
25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

trasplantament fora de l'obra d'arbre planifoli de 20 a 25 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals i necessaris, formació de pa de terra amb
mitjans manuals i necessaris, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora i mitjans manuals i necessaris, plantació a zona a decidir per l'ajuntament,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, càrrega de
les terres sobrants i transport a abocador. inclou totes les feines de preparació de l'arbre i
poda de capçada, la dotació de sistema de reg.
(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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subministrament de westringia mundi en contenidor de 3 l
(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-137 FRZ22823

P-136 FRMAUM30

P-135 FRMAUM10

P-134 FR9FVV02

P-133 FR9FVV01

P-132 FR6P1595

P-131 FR6P1465

plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 l, excavació de clot de plantació
de 40x40x30 cm amb mitjans manuals i necessaris, reblert del clot amb terra vegetal
prèviament aportada. regs i manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra.
(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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subministrament de festuca glauca en contenidor de 3 l
(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

subministrament de argyrantheum frutescens en contenidor de 5 l
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

subministrament de teucrium fruticans en contenidor de 5 l
(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

subministrament de bougainvillea glabra, bougainvillea spectabilis i bougainvillea sp. (taronja i
blanca) en contenidor de 5 l
(SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

subministrament de lomandra longuifolia tanika en contenidor de 3 l
(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

subministrament de bulbine frutescens en contenidor de 3 l
(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

subministrament d'euryops pectinatus en contenidor de 5 l
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

subministrament d'artemisia arborescens en contenidor de 5 l
(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

subministrament de pennisetum villosum en contenidor de 3 l
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

subministrament de ceanothus griseus 'yankee point' en contenidor de 3 l
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

subministrament de verbena bonariensis en contenidor de 3 l
(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

subministrament de pennisetun setaceum rubrum en contenidor de 3 l
(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

subministrament de populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj o contenidor
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

encoixinament triturat de restes de poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampat
<amb mitjans necessaris, en capa uniforme de gruix 10 cm.
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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Arrencada de paviment cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.
(DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament d'un 35%.
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km
(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

Arrencada de porteries de futbol, agafada a paviment, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i
bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

Arrencada de cistella de bàsquet, agafada a paviment, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i
bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de les instal.lacions.
(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

Arrencada de línea elèctrica aèria, per a xarxa d'enllumenat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió de la xarxa, l'estracció
d'accessris i tot allò necessari.
(NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

Arrencada de línea elèctrica soterrada, per a xarxa d'enllumenat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió de la xarxa,
l'estracció d'accessris i tot allò necessari.
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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Arrencada de tanca de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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Arrencada de paviment de còdols sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material
sobre camió o contenidor
(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

Arrencada de coronament de mur, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la retirada de fonament corregut i tot el necessari.
(SETANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

Cala en paviment, per a localització de serveis, amb retirada de la subbase fins a descobrir
instal.lació, amb mitjans manuals i martell pneumàtic.
(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode
granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del ph (en h2o 1:2,5), anàlisi del contingut
en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova
prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (p,
k, mg, ca, n orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons moa iii)
(CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 35 i 75 cm, amb estructura
de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material
amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada
d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs
(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència
(SETANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

Connexió a la xarxa. S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a la seva correcta
execució, deixant la unitat d'obra completament acabada i comprovada.
(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

Connexions de xarxa d'electricitat a xarxa existent. S'inclouen tots els treballs i materials
necessaris per a la seva correcta execució, deixant la unitat d'obra completament acabada i
comprovada.
(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Escomesa d'aigua, formada per comptador amb sortida 3 m3/h, amb manòmetre de glicerina,
filtre amb anelles, by-pass mestre amb electrovàlvula de 2´´ i regulador de cabal i de pressió
dins de pericón de plàstic de 120x60cm, amb llit de graves, connectat a bassa de reg.
S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a la seva correcta execució, deixant la
unitat d'obra completament acabada i comprovada. Inclou el connexionat a xarxa.
(SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

Connexions de xarxa d'enllumenat a xarxa existent. S'inclouen tots els treballs i materials
necessaris per a la seva correcta execució, deixant la unitat d'obra completament acabada i
comprovada.
(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Adaptació d’arqueta existent d’enllumenat a nova cota rasant. Inclou l'arrencada, pujada de
cota, fixació i remat contra paviment nou, així com tots els treballs necessaris.
(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 200x200x20 cm i de 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó
(TRES-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

Ampliació de mur de pedra de recuperació o nova, per a una cara vista, col·locada amb
morter ciment 1:6
(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

Matxuqueig material de formigó a l'obra amb matxucadora de residus, per aprofitament de
material. Inclou la càrrega a camió o contenidor, del material sobrant.
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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Altres conceptes

Altres conceptes

Sistema drenant de 52mm d'alçada, tipus Atlantis o equivalent, compost d'una membrana de
nòduls de polipropilè reciclat al 100% perforat i embolcallat de geotextil, que permeten el pas
de l'aigua, resistència al punxonament, compressió i a l'estrip.

Sistema drenant de 52mm d'alçada, tipus Atlantis o equivalent, compost d'una membrana de
nòduls de polipropilè reciclat al 100% perforat i embolcallat de geotextil PP 150 g/m2, que
permeten el pas de l'aigua, resistència al punxonament, compressió i a l'estrip.

Clau acer galvanitzat

Paviment de fusta amb junta oberta, realitzat amb llistons de fusta de pi cuperitzat, de
10x10cm, amb rastrells en la part inferior, amb fixacions mecàniques.
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Altres conceptes

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equicvalent, 29W (12L 3000K IRC80 700mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució
viària IESNA Type III. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou bra+ç de fixació,

tub corbable corrugat de pvc, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, muntat com a
canalització soterrada
Altres conceptes

tub corbable corrugat de pvc, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, muntat com a
canalització soterrada

tub corbable corrugat de pvc, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a canalitzacions
soterrades
Altres conceptes

tub corbable corrugat de pvc, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, muntat com a
canalització soterrada

Barana, d'acer corten, fabricada amb la mateixa malla dels gabions de diàmetre 3.9mm, amb
pas de malla de 5x10cm, amb rodó perimetral de móduls de diàmetre 10mm, creant una
secció triangular, donant continuitat als gabions.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Altres conceptes

Barana, d'acer corten, fabricada amb la mateixa malla dels gabions de diàmetre 3.9mm, amb
pas de malla de 5x10cm, amb rodó perimetral de móduls de diàmetre 10mm, creant una
secció triangular, donant continuitat als gabions.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Formació de respatller de banc, en zona de gabions, amb fusta de pi cuperitzat de 15x4cm,
col·locada amb fixacions mecàniques sobre perfils metàl.lics d'acer galvanitzat inclinats i
formant L sota la base de la fusta de banc. Aquests perfils, aniran fixats a estructura de
gabions, segons indicacions dels plànols de detall o indicacions de la DF.
Altres conceptes

Formació de respatller de banc, en zona de gabions, amb fusta de pi cuperitzat de 15x4cm,
col·locada amb fixacions mecàniques sobre perfils metàl.lics d'acer galvanitzat inclinats i
formant L sota la base de la fusta de banc. Aquests perfils, aniran fixats a estructura de
gabions, segons indicacions dels plànols de detall o indicacions de la DF.

Formació de banc, en zona de gabions, amb 3 llistons de fusta de pi cuperitzat de 15x4cm,
col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells o perfils metàl.lics d'acer galvanitzat,
segons indicacions dels plànols de detall o indicacions de la DF.
Altres conceptes

Formació de banc, en zona de gabions, amb 3 llistons de fusta de pi cuperitzat de 15x4cm,
col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells o perfils metàl.lics d'acer galvanitzat,
segons indicacions dels plànols de detall o indicacions de la DF.

Dipòsit d'acumulació, tipus Atlantis o equivalent, de polipropilè reciclat al 100%. Dimensions
de cada mòdul, 450x408x685mm. Inclou embolcallat de geotextil, que permeten el pas de
l'aigua, resistència al punxonament, compressió i a l'estrip.
Altres conceptes

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 150 g/m2

Dipòsit d'acumulació, tipus Atlantis o equivalent, de polipropilè reciclat al 100%. Dimensions
de cada mòdul, 450x408x685mm. Inclou embolcallat de geotextil PP 150 g/m2, que permeten
el pas de l'aigua, resistència al punxonament, compressió i a l'estrip.

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 150 g/m2

Data: 09/05/22
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SIGNATURES

Paviment de fusta amb junta oberta, realitzat amb llistons de fusta de pi cuperitzat, de
10x10cm, amb rastrells en la part inferior, amb fixacions mecàniques.

Clau acer galvanitzat

Paviment de fusta, realitzat amb llistons de fusta de pi cuperitzat, de 3x15cm, amb rastrells
de fusta de pi cuperitzat de 8x8cm c/50cm, amb fixacions mecàniques.
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Altres conceptes

Paviment de fusta, realitzat amb llistons de fusta de pi cuperitzat, de 3x15cm, amb rastrells
de fusta de pi cuperitzat de 8x8cm c/50cm, amb fixacions mecàniques.

Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm

Capa d'àrid tipus ull de perdiu, amb estesa i piconatge del material.

Altres conceptes
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Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens, de ø 10 a 20mm

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, de ø 10 a 20mm, en
tongades de 50 cm com a màxim

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM
Altres conceptes

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió.
El talús màxim d'excavació serà de 45º i indicacions de la DF.
Altres conceptes

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

Enderroc d'edificació aïllada, amb estructura de formigó armat, obra de fàbrica o acer,
incloent enderroc de fonaments, solera, mitgeres, separació, sense comptar transport ni
gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor. Inclou desconnexionat de totes les instal.lacions i serveis,
enterrats o aeris. Inclou la retirada de tots els elements enterrats.
Altres conceptes
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Altres conceptes

Desmuntatge de llumenera i columna exterior, accessoris i elements de subjecció, enderroc
de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Demolició d'embornal, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Altres conceptes

Demolició de pericons, desconnexió de xarxa i tot el que conforma l'element, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes

Demolició de vorada i rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
Altres conceptes

sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

barreja de llavors per a gespa tipus standard c3, segons ntj 07n

sembra de barreja de llavors (dosi 35g/m2) de 50% (bellis perennis, trifolium repens) + 50%
(festuca arundinacea patrón, festuca arundinacea golden gate, festuca arundinacea terrano),
amb sembradora de tracció manual, superfície de 500 a 2000 m2, incloent el corronat
posterior i la primera sega. regs i manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra.

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

Aigua
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Altres conceptes

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora
Altres conceptes

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes

Altres conceptes

excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
minirasadora manual.

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió
Altres conceptes

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

Retirada de caseta de fusta, per a posterior aprofitament. Inclou desmuntatges necessaris,
càrrega a camió i transport fins a lloc d'aplec.
Altres conceptes

Retirada de rètols, pals i les seves fixacions, incloent daus de formigó, amb càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou el seu resguard en cas
de posterior aprofitament.
Altres conceptes

Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
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Altres conceptes

plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost. regs i manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra.

Braç de fixació doble de llumenera a columna.

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equicvalent, 21W (12L 3000K IRC80 500mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució
viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou bra+ç de fixació,
accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada.
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Altres conceptes

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equicvalent, 21W (12L 3000K IRC80 500mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució
viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou bra+ç de fixació,
accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada.

Braç de fixació doble de llumenera a columna.

690,00000
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m

accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada.

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equicvalent, 29W (12L 3000K IRC80 700mA),
realitzada en injecció d'alumini acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució
viària IESNA Type III. Font d'alimentació electrònica regulable (automàtica programada, Dali,
1-10V, regulador de flux en capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou bra+ç de fixació,
accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada.
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Altres conceptes

Altres conceptes

Sauló estabilitzat amb calç (sorra 100% reciclada), tipus Hercal o equivalent, amb una
granulometria entre 0 i 5mm, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.

Paviment de sauló estabilitzat amb calç (sorra 100% reciclada), tipus Hercal o equivalent,
amb una granulometria entre 0 i 5mm, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.

Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm

Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm, amb estesa i piconatge del
material

Aigua

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

Subbase de tot-u artificial, amb 100% d'arid reciclat, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM. Inclou l'aprofitament del material generat procedent de la pista de formigó
existent, realitzant triturat i barrejant amb el material nou necessari.

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20
Altres conceptes
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Altres conceptes
Paviment continu de cautxú, per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la
norma UNE-EN 1177, format per 2 capes:
- Base inferior de cautxú SBR negre de reciclatge, de 40 mm gruix, amb estructura drenant.
- Capa superior formada per EPDM de color a escollir, amb granulometria de 1-4mm,
barrejat amb resina monocomponent de poliuretà, de 1000kg/m3.
Inclou capa d'imprimació epoxi

Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó

Paviment de formigó desactivat, colorejat en massa amb 10kg/m3, per a paviment continu, de
15 cm, de gruix, amb malla electroldada, amb àrid 100% de la fracció groixuda recclada mixte
i 50% de la fracció fina reciclada de formigó, pera formigó HRA-25/B/12/IIa, escampat des de
camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant.

Paviment de formigó desactivat, colorejat en massa amb 10kg/m3, per a paviment continu, de
15 cm, de gruix, amb malla electroldada, amb àrid 100% de la fracció groixuda recclada mixte
i 50% de la fracció fina reciclada de formigó, tipus Hercal o equivalent, pera formigó
HRA-25/B/12/IIa, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament
desactivant.

Aigua

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

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

Paviment de panot per a vorera gris, amb la flor de Bcn, 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

Sorra, sense llims, garbellada 0,2-2 mm, cantell rodó, neta, sense argila

Paviment de sorra, amortiguador contra caigudes, segons EN1176-1-2016, sense llims,
rentada i garbellada de 0,2 a 2 mm cantell rodo, tipus BDU o equivalent, estesa i anivellament
del material amb mitjans mecanics.

Aigua

Sauló sense garbellar

Paviment de sauló granític, amb gra compactat, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM

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

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 140 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió.

Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat
Altres conceptes

Base de formigó reciclat HMR-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Aigua
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22,12000

€

€

€
€

63,43050

78,87

0,06650
7,97900

SIGNATURES

m3

m3

m3

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Gabió de 2x0.5x1m o 2x1x0.5m, de malla electrosoldada d'acer cortena, de 900N/m2 segons
EN 10244-2 i UNE EN ISO 9227, de diàmetre de 3.9 mm, i 50 x 100 mm de pas de malla
exterior, 100x100mm interior
Altres conceptes

Filferro acer galvanitzat

Pedra de Tossa granítica de color ocre, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans
manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

Mur de gabions amb mòduls de 50x100x200cm, sistema Corten-Box de Muroxs o equivalent.
Estructura de gabions de malla electrosoldada d'acer corten, de 900N/m2 segons EN
10244-2 i UNE EN ISO 9227, de diàmetre de 3.9 mm, i 50 x 100 mm de pas de malla
exterior, 100x100mm interior i reblert amb pedra de Tossa granítica de color ocre, per a
reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics.

Gabió de 2x0.5x0.5m, , sistema Corten-Box de Muroxs o equivalent, de malla electrosoldada
d'acer corten, de 900N/m2 segons EN 10244-2 i UNE EN ISO 9227, de diàmetre de 3.9 mm, i
50x100 mm de pas de malla
Altres conceptes

Pedra de Tossa granítica de color ocre, per a reblert de gabions, col·locada amb mitjans
manuals i mecànics, amb la cara exterior acabada concertada.

Filferro acer galvanitzat

Mur de gabions amb mòduls de 50x50x200cm, sistema Corten-Box de Muroxs o equivalent.
Estructura de gabions de malla electrosoldada d'acer corten, de 900N/m2 segons EN
10244-2 i UNE EN ISO 9227, de diàmetre de 3.9 mm, i 50 x 100 mm de pas de malla
exterior, 100x100mm interior i reblert amb pedra de Tossa granítica de color ocre, per a
reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics.

Increment per a mur acabat en inclinat. Inclou tall en coronació de gabió, seguint la pendent.
Altres conceptes

€

1,24000
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B037R000

F921201J

B06NLA2B

m2

kg

B0A12000

F3Z112T1

m3

B034V500

Altres conceptes

Increment per a mur acabat en inclinat. Inclou tall en coronació de gabió, seguint la pendent.
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P-58

FDK262B7

u

m

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HRM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat
Altres conceptes

€
€
€

6,44260
56,25

9,88

3,43740

€
€

6,40240

€

8,83

P-64

P-63

FDK2V2G9

u

m3

B0111000
B0F1K2A1

t

B0512401

u

m3

FDK282G9

t

u

t

u

u

m3

B0111000

u

u

u

u

t

u

B0512401

B0F1K2A1

€

15,11000

€

FDK282C9

€

60,41000

2,42760

B0330020

€

P-62

BDK214T5

€

FDK262T8

75,52

P-61

BDK214J5

B069300B

49,00000

€

147,35

FDK262J7

€

€

55,22000

P-60

98,35000

€

B0330020

BDK21495

u

Altres conceptes

Altres conceptes

Altres conceptes

Pericó de registre de fàbrica de maó de 64x42x32cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Altres conceptes

Aigua

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

pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Aigua

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

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Grava de pedrera, per a drens

pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions
de serveis

pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 120x120x105 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de
serveis
Altres conceptes

Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HRM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

Grava de pedrera, per a drens

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis
Altres conceptes

Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat

€
€
124,37

€

€

€

€

€
€

€

€

€

€
€

111,65627

12,32543

0,00266

0,38564

124,37

0,00133
74,28561

0,29382

8,15924

82,74

12,97950
90,42050

€

€
€
268,16

164,76000

€
62,59168

€

€

€
€

€

€

€

€

€

47,11000

7,70832

117,41

1,48424
40,13576

12,61000

54,23

40,21475

12,61000

3,42525

SIGNATURES

m

m

m

m3

Daus de formigó, per a fixació d'elements, amb formigó HRM20 de fonamentació. Inclou la
fixació d'elements d'ancoratge i tot el necessari, per al formigonat del conjunt.

Senyalització amb cartells explicatius de les espècies d’arbres i arbustives, d'alumini
anoditzat, acabat amb pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la instal.lació del pal,
amb forat i formigó.
Altres conceptes

Senyalització amb cartells explicatius de les espècies d’arbres i arbustives, d'alumini
anoditzat, acabat amb pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la instal.lació del pal,
amb forat i formigó.

Senyalització d’usos i manteniment, segons indicacions de plànols, en zones d'accés, jocs
infantils, d'alumini anoditzat, acabat amb pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la
instal.lació del pal, amb forat i formigó
Altres conceptes

254,00000

€

309,22

FDK262B8

u

m3
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BD7JE180

u

m3

u

u

€

504,81000

Sense descomposició

Senyalització d’usos i manteniment, segons indicacions de plànols, en zones d'accés, jocs
infantils, zona pícnic i font, d'alumini anoditzat, acabat amb pintura no reflectora, fixat a pal de
fusta. Inclou la instal.lació del pal, amb forat i formigó

P-59

BDK21495

B069300B
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FD7JE186

BD7JC180

FD7JC186

B069300B

FBBZV321

BBM1V002

FBB3V002

u

€

504,81

Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR

Partida alçada d'abonament a justificar per a l'inspecció i certificació de conformitat de l'àrea
de joc infantil segons normes UNE 147103, UNE-EN 1176 1 A 7, EN 1177 i plec de
prescripcions tècniques per al disseny, execució i la recepció de les àrees de joc infantil.

€

€

€
€

Altres conceptes

5,08800
1,73700
5,28000
9,33500

Imprimació epoxi

Resina de poliuretà monocomponent
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BFYB2505

m

u

u

BFWB1905

FFB25355

u

BFYB1905

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Altres conceptes

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

€

34,31

€

15,46

3,72

€

€
€

10,12900

0,04000

€

€

3,66000

0,09000

€

€

15,77862

1,58100

€

0,13138

€

€

22,89422

18,40000

€

89,03000
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P-75

P-74

P-73

P-72

P-71

FG1B0862

u

BG1B0760

u

u

u

u

u

u

m

u

u

BGW1B000

FG1B0762

BGW14000

BG14V102

FG14V102

BFB29400

BFWB2905

BFYB2905

FFB29455

u

BFWB2805

m

m

u

u

u

m

m

m

BFYB2805

BFB28400

FFB28455

BFB27400

BFWB2705

BFYB2705

FFB27455

Altres conceptes

Altres conceptes
armari de polièster de 850x465x320 mm, amb placa de muntatge aïllant, juntes d'estanqueïtat
i tanca amb clau reforçada, amb sòcol de formigó i tubulars per a connexió a escomesa

Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb porta i finestreta

Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster

Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució

Pericó escamotejable, tipus Pilomat Energy London 6040 o erquivalent, ams caixa
trifàsicade 400V amb una presa CETAC de 32A i 2 Shuko amb PIAs de 16A, completament
instal.lada i connectada.

Pericó escamotejable, tipus Pilomat Energy London 6040 de Pilomat o erquivalent, ams
caixa trifàsicade 400V amb una presa CETAC de 32A i 2 Shuko amb PIAs de 16A,
completament instal.lada i connectada.

tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2
Altres conceptes

accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
Altres conceptes

part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2
Altres conceptes

accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Altres conceptes

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

€
€
€
592,09

€

€

€
€

€

311,31000
29,73000

4,27000

345,31

1,24000
194,27000

3.730,00000

€

€
3.925,51

€
2,84580

€

€

4,74220

2,68200

0,28000

€

€
10,55

€
1,80300

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

4,21160

0,18000

1,80540

8,00

3,71000

1,17300

1,28700

0,12000

6,29

2,74640

0,33660

0,59700

SIGNATURES

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

€

112,09
€

€

16,28990

0,16578

€

31,40000

€

€

47,79
0,10010

€
€

€

18,40000
15,77862

0,13138

€
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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

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Altres conceptes

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 640x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124
Altres conceptes

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

bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
Altres conceptes

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

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes
Altres conceptes

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

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

€

111,65627

BFB25300

BFWB2505
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Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Altres conceptes

Aigua

m3

B0111000

B0F1K2A1

de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

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

Part proporcional d'accessoris per a columnes

Nova reubicació de columa i projector exitstent, desmuntada en enderrocs, col·locada sobre
dau de formigó. Inclou nous perns, plantilla i tot el necessari.

Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equivalent de tipus cilíndrica (d114mm) de
6,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 projectors a
diferent alçada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclou perns,
plantilla i tot el necessari
Altres conceptes
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Altres conceptes

Altres conceptes

aspersor de turbina serie 5000 de raind bird, amb radi de cobertura de 10,4 m, amb cos
emergent de plàstic d'alçària 30 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula
antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat, amb una pressió de
treball de 2,5 bars.
Altres conceptes

connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´

aspersor de turbina serie 3500 - 5000 - 6504 de raind bird o similar, amb radi de cobertura de
10,4 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 30 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb
vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat, amb una pressió
de treball de 2,5 bars.

petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada

boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt epdm

boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

ramal d'escomesa 60 mm

drets d'escomesa per cabals iguals a 3m3/h fins a menys de 3 m3/h

drets de subministrament, fiança, import del comptador, quota anual de conservació

connexió a la xarxa general existent amb comptador de 5 m3/h instal.lat dins d'arqueta. inclou
els drets de la companyia, clau de pas, vàlvula de retenció de clapeta, el ramal, connexions,
permisos, accessoris i cabalímetre . tot inclòs completament acabat.

manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca
de connexió d'1/4''
Altres conceptes

manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca
de connexió d'1/4'', instal·lat

ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1'' de diàmetre nominal, de plàstic
Altres conceptes

ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada

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
Altres conceptes

Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equivallent, de tipus cilíndrica (d114mm) de
6,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 projectors a
diferent alçada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclou perns,
plantilla i tot el necessari

Part proporcional d'accessoris per a columnes

Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equivallent, de tipus cilíndrica (d114mm) de
6,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 projectors a
diferent alçada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclou perns,
plantilla i tot el necessari

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
Altres conceptes
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SIGNATURES

Part proporcional d'accessoris per a columnes

Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equivalent de tipus cilíndrica (d114mm) de
6,00m d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 projectors a
diferent alçada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. Inclou perns,
plantilla i tot el necessari

cable elèctric format per cable de mànega de protecció 1000v, connecta el programador amb
les electrovàlvules.
Altres conceptes

cable elèctric format per cable de mànega de protecció 1000v, connecta el programador amb
les electrovàlvules.

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1
(AS), unipolar, de secció 1x 35 mm2
Altres conceptes

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1
(AS), unipolar, de secció 1x 35 mm2, col·locat en tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
bipolar, de secció 2 x 35 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC
Altres conceptes

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
bipolar, de secció 2 x 35 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

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
Altres conceptes

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, muntat com a canalització soterrada

Materials per a instal.lació de presa deterra completa, per a quadre de distribució, incloent
obra civil.
Altres conceptes

Instal.lació de presa de terra completa, per a quadre de distribució, incloent obra civil.

Altres conceptes
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Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster
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elèctrica.

armari de polièster de 850x465x320 mm, amb placa de muntatge aïllant, juntes d'estanqueïtat
i tanca amb clau reforçada, amb sòcol de formigó i tubulars per a connexió a escomesa
elèctrica.
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Altres conceptes

Altres conceptes

capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10 bar de pressió
totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de pvc de racord pla i rosca
mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat
d'obertura manual i drenatge intern, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs, regulador de pressió, manòmetre de glicerina i filtre d'anelles 120 mesh.
inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat

Grava de pedrera, per a drens

pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada,
amb tapa amb cargol per tancar
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Altres conceptes

te de llautó de 2´´

vàlvula d'esfera tipus sanwich de 2´´

manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 4 bars

filtre per a instal·lació de reg de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

colze de llautó de 2´´

by pass de regmàster format per electrovàlvula master de 2'' dn i 6 bar de, totalment
desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera manual de pvc de racord pla i rosca mascle per a
la xarxa primaria i 1 vàlvula d'esfera manual independent per a les boques de reg,
electrovàlvula de 2´´ de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24v amb possibilitat
d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió, manòmetre
de glicerina i filtre d'anelles 120 mesh. inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la
mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó.

colze de llautó de 1 1/2´´

manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 4 bars

vàlvula d'esfera manual per a muntar entre brides, tipus sandwich, de 1''1/2 de diàmetre
nominal, ràcor pla i rosca mascle, de 10 bar de pn, de pvc

electrovàlvula de rosca femella tipus pga de rain bird o equivalent, d'1 1/2'' dn, amb
alimentació del relè a 24 vca, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb
cos i tapa de pvc, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè,
purgat intern

enlllaç de llautó 1 1/2´´

filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

te de llautó de 1 1/2´´

capçal de sector de reg per aspersió, de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió,
totalment desmuntable, format per vàlvula d'esfera manual de pvc tipus sandwich de ràcord
pla i rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 v amb
possibilitat d'obertura manual i drenatge intern, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs, manòmetre de glicerina i filtre d'anelles 120 mesh. inclou tots els
accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra
totalment acabada i ajustada dins de pericó

regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie pga, peb, pesb, bpe i bpes

colze de llautó de 1´´

enllaç de llautó de 1´´

manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 4 bars

electrovàlvula de rosca femella tipus pga de rain bird o equivalent, d'1'' dn, amb alimentació
del relè a 24 vca, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de
pvc, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern

vàlvula d'esfera tipus sanwich de 1´´

filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

te de llautó de 1´´

d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó.
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pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada,
amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. tot
inclòs completament acabat.

sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables

programador modular tipus hunter icc.800 esp-lxme o equivalent, de 8 estacions bàsic,
ampliable amb mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors

cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k,
pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc

programador modular telegestionable de 8 estacions bàsic, ampliable amb mòduls, en caixa
de plàstic per a exteriors i instal.lat dins d'armari. inclou cable elèctric des del quadre elèctric
fins al programador i des del programador fins a les diferents electrovàlvules de reg i el
sensor de pluja. tot el material inclós completament acabat.

vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material
plàstic, de 1'' de diàmetre
Altres conceptes

vàlvula de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1''
de diàmetre + vàlvula de bola manual, intal·lada en pericó i connectada a embornal.

tub de goter, amb goters per enterrar xfs, goters inserits 30cm, protegits per tal d'evitar la
intrusió d'arrels, amb tecnologia copper shield de rain bird amb doble capa per a una major
resistència, antidrenants amb pressions de treball entre 0,58 i 4,14 bars i autonetejables.
Altres conceptes

tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v
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Altres conceptes

anell degoter, amb goters per enterrar xfs, goters inserits 30cm, degoters de 3,5l/h protegits
per tal d'evitar la intrusió d'arrels, amb tecnologia copper shield de rain bird amb doble capa
per a una major resistència, antidrenants amb pressions de treball entre 0,58 i 4,14 bars i
autonetejables, anell de 2,5 metres de longitud, protegit amb tub corrugat de drenatge de 25
mm de diàmetre nominal.

tub cec de 16 mm de diàmetre.

tub cec de 16 mm de diàmetre.

tub de goter, amb goters per enterrar xfs, goters inserits 50cm, protegits per tal d'evitar la
intrusió d'arrels, amb tecnologia copper shield
Altres conceptes

tub degoter de 16 mm de diàmetre, amb degotadors inserits 40cm de 2.3 l/h. p.e. 16 mm. ø 4
atm. auto-compensant en revestiment de llana pld enterrat 10cm. amb valvula antidrenant
incorporada.
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Altres conceptes

Gronxador niu, amb una alçada de 2 m i seients amb cadenes, amb una longitud de 7 m.
Inclou excavació de daus, daus de formigó, elements de fixació, muntatge, així com tots els
elements necessaris per a la seva correcta col.locació.

Gronxador niu, amb una alçada de 2 m i seients amb cadenes, amb una longitud de 7 m.
Inclou excavació de daus, daus de formigó, elements de fixació, muntatge, així com tots els
elements necessaris per a la seva correcta col.locació.

18 grips per a rocòdrom, fixats mecànicament a la tarima.

Rocòdrom infantil, sobre tarima de paviment, amb rastrells, amb 18 grips d'escalada petits,
fixats mecànicament a la tarima.
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Altres conceptes

Balancí d'aigua, amb pedestal per a bomba d'aigua, bomba d'aigua amb dipòsit d'admissió,
canal de 2 trajectòries amb tancament, canal amb tancament de cunya, canal amb comporta.
Inclou fixacions a daus de formigó i tots els elements que porten els jocs, per a un correcte

Balancí d'aigua, amb pedestal per a bomba d'aigua, bomba d'aigua amb dipòsit d'admissió,
canal de 2 trajectòries amb tancament, canal amb tancament de cunya, canal amb comporta.
Inclou fixacions a daus de formigó i tots els elements que porten els jocs, per a un correcte
funcionament. Inclou connexionat a xarxa d'aigua.

Troncs, de fusta de robinia, amb una alçada de 30-40 cm i un diàmetre de 18/21 cm. Inclou
excavació de daus, daus de formigó, elements de fixació, muntatge, així com tots els
elements necessaris per a la seva correcta col.locació.
Altres conceptes

Troncs, de fusta de robinia, amb una alçada de 30-40 cm i un diàmetre de 18/21 cm. Inclou
excavació de daus, daus de formigó, elements de fixació, muntatge, així com tots els
elements necessaris per a la seva correcta col.locació.

Sortidor d'agua, per a joc d'aigua, amb cilindre de pedestal i surtidor en la part superior.
Inclou bomba d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2 trajectòries amb tancament, canal
amb tancament de cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a daus de formigó i tots els
elements que porten els jocs, per a un correcte funcionament. Inclou connexionat a xarxa
d'aigua.
Altres conceptes

Sortidor d'agua, per a joc d'aigua, amb cilindre de pedestal i surtidor en la part superior.
Inclou bomba d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2 trajectòries amb tancament, canal
amb tancament de cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a daus de formigó i tots els
elements que porten els jocs, per a un correcte funcionament. Inclou connexionat a xarxa
d'aigua.

Sortidor vertical, per a joc d'aigua, amb cilindre de pedestal i surtidor en la part superior.
Inclou bomba d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2 trajectòries amb tancament, canal
amb tancament de cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a daus de formigó i tots els
elements que porten els jocs, per a un correcte funcionament. Inclou connexionat a xarxa
d'aigua.
Altres conceptes

Sortidor vertical, per a joc d'aigua, amb cilindre de pedestal i surtidor en la part superior.
Inclou bomba d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2 trajectòries amb tancament, canal
amb tancament de cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a daus de formigó i tots els
elements que porten els jocs, per a un correcte funcionament. Inclou connexionat a xarxa
d'aigua.

Esquelet de troncs, amb una alçada de 1,70 m, realitzat amb troncs de fusta de robinia, amb
troncs verticals i horitzontals , xarxes i cordes. Inclou excavació de daus, daus de formigó,
elements de fixació, muntatge, així com tots els elements necessaris per a la seva correcta
col.locació.
Altres conceptes

Esquelet de troncs, amb una alçada de 1,70 m, realitzat amb troncs de fusta de robinia, amb
troncs verticals i horitzontals , xarxes i cordes. Inclou excavació de daus, daus de formigó,
elements de fixació, muntatge, així com tots els elements necessaris per a la seva correcta
col.locació.

Mini-carrussel pneumàtic, amb una alçada de 0,60 m. Inclou excavació de daus, daus de
formigó, elements de fixació, muntatge, així com tots els elements necessaris per a la seva
correcta col.locació.
Altres conceptes

Mini-carrussel pneumàtic, amb una alçada de 0,60 m. Inclou excavació de daus, daus de
formigó, elements de fixació, muntatge, així com tots els elements necessaris per a la seva
correcta col.locació.
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SIGNATURES

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua
potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior
Altres conceptes

Font CAUDAL URBIDERMIS SANTA&COLE o equivalent, amb reixa. Cos de xapa d'acer
inoxidable AISI 316 i pintura en pols RAL 8004. Reixa d'evacuació d'aigua anti esquitxades i
safata interior d'acer inoxidable AISI 316L electro-polit mate i sorrejat. Sortidor de llautó
acabat cromat mate i polsador model Presto. Possibilitat d'incloure vàlvula anti gel. La font
s'encasta 10cm en el paviment i es fixe per mitjà d'una placa base amb quatre perns
corrugats. Amb la font s'entrega la plca base. Disposa de regulador de pressió i control
temporitzat del flux per optimitzar al màxim el consum d'aigua. L'element es lliura muntat i
inclou les instruccions d'ancoratge. No necessita manteniment, excepte l'habitual per la neteja
de interior i el polsador. Inclou surtidor ipulsador de llautó acabat en cromat mate. Inclou
connexionat a xarxa d'aigua i a tub de xarxa de sanejament. Inclou ancoratge amb dau de
formigó, arquetes, bases, aixetes i tot el necessari per al conjunt.

Font CAUDAL URBIDERMIS SANTA&COLE o equivalent, amb reixa. Cos de xapa d'acer
inoxidable AISI 316 i pintura en pols RAL 8004. Reixa d'evacuació d'aigua anti esquitxades i
safata interior d'acer inoxidable AISI 316L electro-polit mate i sorrejat. Sortidor de llautó
acabat cromat mate i polsador model Presto. Possibilitat d'incloure vàlvula anti gel. La font
s'encasta 10cm en el paviment i es fixe per mitjà d'una placa base amb quatre perns
corrugats. Amb la font s'entrega la plca base. Disposa de regulador de pressió i control
temporitzat del flux per optimitzar al màxim el consum d'aigua. L'element es lliura muntat i
inclou les instruccions d'ancoratge. No necessita manteniment, excepte l'habitual per la neteja
de interior i el polsador. Inclou surtidor ipulsador de llautó acabat en cromat mate. Inclou
connexionat a xarxa d'aigua i a tub de xarxa de sanejament. Inclou ancoratge amb dau de
formigó, arquetes, bases, aixetes i tot el necessari per al conjunt.

Paperera trabucable homologada, d'acer tipus ´´simple´´, de 70 l de capacitat, de planxa
d'acer pintada de 1mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5mm, de 958mm
d'alçada i 545mm d'amplada, ancorada amb dau de formigó
Altres conceptes

Paperera trabucable homologada, d'acer tipus ´´simple´´, de 70 l de capacitat, de planxa
d'acer pintada de 1mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5mm, de 958mm
d'alçada i 545mm d'amplada, ancorada amb dau de formigó

vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 25 bar de pn i preu alt
Altres conceptes
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BQA2V003

u

Altres conceptes

vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 25 bar de pn i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie pga, peb, pesb, bpe i bpes

electrovàlvula de rosca femella tipus pga de rain bird o equivalent, de 2'' dn, amb alimentació
del relè a 24 vca, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de
pvc, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern

enllaç de llautó de 2´´
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Altres conceptes

subministrament d'artemisia arborescens en contenidor de 5 l

pennisetum villosum en contenidor de 3 l

subministrament de pennisetum villosum en contenidor de 3 l

ceanothus griseus 'yankee point' en contenidor de 3 l

subministrament de ceanothus griseus 'yankee point' en contenidor de 3 l

verbena bonariensis en contenidor de 3 l

subministrament de verbena bonariensis en contenidor de 3 l

pennisetun setaceum rubrum en contenidor de 3 l

subministrament de pennisetun setaceum rubrum en contenidor de 3 l

Altres conceptes

Altres conceptes

Altres conceptes

Altres conceptes

populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj o contenidor
Altres conceptes

subministrament de populus alba de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj o contenidor

escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel

encoixinament triturat de restes de poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampat
<amb mitjans necessaris, en capa uniforme de gruix 10 cm.

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Altres conceptes

u

€
3,95

B0111000

m3

€
3,69

FR662331

m3

BR341110
€
€
3,55000
0,14000

€
€

m3

B0111000

3,55000
0,14000

t

B0315600

u

u

u

u

u

u

€

P-130

u

u

u

u

u

u

u

u

u

3,69

FR614342

BR4JP631

FR4JP631

BR4JHPA7

FR4JHPA7

BR4GN231

FR4GN231

BR4GC231

FR4GC231

BR4FA633

FR4FA633

BR4DR219

FR4DR219

u

u

€
€

€

P-129

P-128

P-127

P-126

P-125

P-124

P-123

BR4DR213

FR4DR213

BR4D5L31

FR4D5L31

3,18000
0,13000

3,31

€

3,10
€
€

€

7,07000

2,98000
0,12000

€

176,74000

€

183,81

€

4,52
€
€

€

7,16875

3,13500
1,38500

€

36,67125

€

43,84

€

26,59
€
€

€

42,30412

22,20000
4,39000

€

€

0,38588

173,78000

€

216,47

P-122

P-121

u

Altres conceptes

Altres conceptes

Altres conceptes

Altres conceptes

Altres conceptes

Altres conceptes

Altres conceptes

Altres conceptes

Altres conceptes

Aigua
Altres conceptes

plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 l, excavació de clot de plantació
de 40x40x30 cm amb mitjans manuals i necessaris, reblert del clot amb terra vegetal
prèviament aportada. regs i manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra.

compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat a granel

Aigua

sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x120 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),càrrega de les terres
sobrants a camió i cànon d'abocament. regs i manteniment fins a la recepció definitiva de
l'obra.

subministrament de westringia mundi en contenidor de 3 l

subministrament de westringia mundi en contenidor de 3 l

festuca glauca en contenidor de 3 l

subministrament de festuca glauca en contenidor de 3 l

argyrantheum frutescens en contenidor de 5 l

subministrament de argyrantheum frutescens en contenidor de 5 l

teucrium fruticans en contenidor de 5 l

subministrament de teucrium fruticans en contenidor de 5 l

bougainvillea glabra, bougainvillea spectabilis i bougainvillea sp. (taronja i blanca) en
contenidor de 5 l
Altres conceptes

subministrament de bougainvillea glabra, bougainvillea spectabilis i bougainvillea sp. (taronja i
blanca) en contenidor de 5 l

subministrament de lomandra longuifolia tanika en contenidor de 3 l

subministrament de lomandra longuifolia tanika en contenidor de 3 l

bulbine frutescens en contenidor de 3 l

subministrament de bulbine frutescens en contenidor de 3 l

euryops pectinatus en contenidor de 5 l

subministrament d'euryops pectinatus en contenidor de 5 l

artemisia arborescens en contenidor de 3 l
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Altres conceptes

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Caixa niu de fusta per a ocells, totalment instal.lada amb tot el necessari.

Caixa niu de fusta per a ocells, totalment instal.lada amb tot el necessari.

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2
Altres conceptes

Aparcament de bicicletes individual, de fosa de ferro nodular, amb capacitat per a 2 bicicletes,
per a col·locar encastat
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Altres conceptes

Aparcament de bicicletes individual, de fosa de ferro nodular, amb capacitat per a 2 bicicletes,
ancorat a l'obra amb morter

Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, d'1 m d'alçada

Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable, d'1 m d'alçada
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funcionament. Inclou connexionat a xarxa d'aigua.
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manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia. inclou les escardes, l'adobat,
l'esporga i la reposició del mulch.

abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges
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Altres conceptes

Altres conceptes

anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode
granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del ph (en h2o 1:2,5), anàlisi del contingut
en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova
prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (p,
k, mg, ca, n orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons moa iii)

anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode
granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del ph (en h2o 1:2,5), anàlisi del contingut
en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova
prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (p,
k, mg, ca, n orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons moa iii)

filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut

llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

planxa de poliestirè expandit (eps), de 10 mm de gruix, de 30 kpa de tensió a la compressió,
de 0,2 m2.k/w de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut

protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 35 i 75 cm, amb estructura
de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material
amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada
d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs

part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió, per a seguretat i salut
Altres conceptes

accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió, per a seguretat i salut

tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, per a seguretat i salut

tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, dific.mig, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mig, utilitzant accessoris de plàstic, col·locat al fons de la rasa i amb el desmuntatge inclòs

salvia microphylla 'pink blush', en contenidor de 3 l

subministrament de salvia microphylla 'pink blush', en contenidor de 3 l

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Altres conceptes

Altres conceptes

estaca de fusta de castanyer, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària
abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges
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€
€
2,58000
1,16000

SIGNATURES

Altres conceptes

u

€

15,08

m

B1Z6AF0A

HRE21100

Altres conceptes
aspratge doble d'arbre mitjançant 2 roll de fusta de castanyer de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora
regulable de goma o cautxú

petit material per a instal·lacions i treballs en zones verdes
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accessoris i petit material per a reg

petit material per a instal·lacions i treballs en zones verdes

u

BRZZU015

Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 100x100mm, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda, fixat a dau de formigó armat HM-20mm, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics inclosa
Altres conceptes

BRZZU010

m

Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 100x100mm, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda, fixat a dau de formigó armat HM-20mm, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics inclosa

manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg automàtic, inclou la reposició i
recol·locació de les brides i els tutors, inclus amb endoterapia, i la revisió del funcionament
del sistema de reg. inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i
els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. inclou el transport de les
restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus

m

Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 30x140mm, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda, fixat a dau de formigó armat HM-20mm, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics inclosa
Altres conceptes

Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 30x140mm, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda, fixat a dau de formigó armat HM-20mm, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics inclosa

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

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

Aigua

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

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

Aigua

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

trasplantament fora de l'obra d'arbre planifoli de 20 a 25 cm de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals i necessaris, formació de pa de terra amb
mitjans manuals i necessaris, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm amb
retroexcavadora i mitjans manuals i necessaris, plantació a zona a decidir per l'ajuntament,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, càrrega de
les terres sobrants i transport a abocador. inclou totes les feines de preparació de l'arbre i
poda de capçada, la dotació de sistema de reg.
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u
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Arrencada de cistella de bàsquet, agafada a paviment, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i

Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de les instal.lacions.
Altres conceptes
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Altres conceptes

Altres conceptes
Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 200x200x20 cm i de 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó

Pedra calcària per a maçoneria

Ampliació de mur de pedra de recuperació o nova, per a una cara vista, col·locada amb
morter ciment 1:6

Matxuqueig material de formigó a l'obra amb matxucadora de residus, per aprofitament de
material. Inclou la càrrega a camió o contenidor, del material sobrant.
Altres conceptes

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment
per esponjament d'un 35%.
Altres conceptes

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km
Altres conceptes

Arrencada de porteries de futbol, agafada a paviment, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i
bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
Altres conceptes

bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
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SIGNATURES

Arrencada de línea elèctrica aèria, per a xarxa d'enllumenat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió de la xarxa, l'estracció
d'accessris i tot allò necessari.
Altres conceptes
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Arrencada de línea elèctrica soterrada, per a xarxa d'enllumenat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió de la xarxa,
l'estracció d'accessris i tot allò necessari.
Altres conceptes

Arrencada de tanca de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes

Arrencada de paviment cautxú, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes

Arrencada de paviment de còdols sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material
sobre camió o contenidor
Altres conceptes

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

Arrencada de coronament de mur, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Altres conceptes

Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la retirada de fonament corregut i tot el necessari.
Altres conceptes

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Altres conceptes

Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes

€

4,45000
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Altres conceptes

Cala en paviment, per a localització de serveis, amb retirada de la subbase fins a descobrir
instal.lació, amb mitjans manuals i martell pneumàtic.
Altres conceptes
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Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Altres conceptes

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència

Connexió a la xarxa. S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a la seva correcta
execució, deixant la unitat d'obra completament acabada i comprovada.
Sense descomposició

Connexions de xarxa d'electricitat a xarxa existent. S'inclouen tots els treballs i materials
necessaris per a la seva correcta execució, deixant la unitat d'obra completament acabada i
comprovada.
Sense descomposició

Escomesa d'aigua, formada per comptador amb sortida 3 m3/h, amb manòmetre de glicerina,
filtre amb anelles, by-pass mestre amb electrovàlvula de 2´´ i regulador de cabal i de pressió
dins de pericón de plàstic de 120x60cm, amb llit de graves, connectat a bassa de reg.
S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a la seva correcta execució, deixant la
unitat d'obra completament acabada i comprovada. Inclou el connexionat a xarxa.
Sense descomposició

Connexions de xarxa d'enllumenat a xarxa existent. S'inclouen tots els treballs i materials
necessaris per a la seva correcta execució, deixant la unitat d'obra completament acabada i
comprovada.
Sense descomposició

Adaptació d’arqueta existent d’enllumenat a nova cota rasant. Inclou l'arrencada, pujada de
cota, fixació i remat contra paviment nou, així com tots els treballs necessaris.
Sense descomposició

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
Altres conceptes

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 200x200x20 cm i de 10 mm de gruix
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CAPÍTOL
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Retirada de rètols, pals i les seves fixacions, incloent daus de
formigó, amb càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor. Inclou el seu resguard en cas de

5,000

4,000

9,64

4,81

EUR

19,24

48,20

755,44

641,72

2.945,84

654,76

144,38

2.249,60

2.061,45

7.446,60
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m

u
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u

u
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u

u

u

u

u

u

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i

DESCRIPCIÓ

MOVIMENT DE TERRES
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01.01

Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor (P - 29)

Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de les instal.lacions. (P 157)

Arrencada de línea elèctrica soterrada, per a xarxa d'enllumenat,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la desconnexió de la xarxa, l'estracció
d'accessris i tot allò necessari. (P - 155)

Arrencada de línea elèctrica aèria, per a xarxa d'enllumenat, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la desconnexió de la xarxa, l'estracció
d'accessris i tot allò necessari. (P - 156)

Demolició d'embornal, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 24)

Demolició de pericons, desconnexió de xarxa i tot el que
conforma l'element, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(P - 23)

Desmuntatge de llumenera i columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, enderroc de fonament de formigó a mà i
amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 25)

Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per
la DF (P - 32)

Retirada de caseta de fusta, per a posterior aprofitament. Inclou
desmuntatges necessaris, càrrega a camió i transport fins a lloc
d'aplec. (P - 31)

Arrencada de porteries de futbol, agafada a paviment, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada,
inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat
segons les especificacions de la DT. (P - 159)

Arrencada de cistella de bàsquet, agafada a paviment, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada,
inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat
segons les especificacions de la DT. (P - 158)

Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor (P - 28)

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 27)

112,000

9,11

AMIDAMENT
1.000,000

0,51

3,000

2,000

PREU

84,46

6,75

60,000

2,000

4,54

3,64

5,000

8,000

5,000

1,000

2,000

2,000

5,000

2,000

6,78

59,80

134,30

73,40

13,47

13,47

19,28

4,10

EUR

510,00

IMPORT

33.590,59

253,38

13,50

218,40

1.020,32

9,08

33,90

478,40

671,50

73,40

26,94

26,94

96,40

8,20

SIGNATURES

Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P 26)

142,000

1,275

113,24

131,500

31,680

71,01

5,32

232,407

8,87

4,88

630,000

11,82

957,38
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20 F21Q2501
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Arrencada de tanca de fusta amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 154)

276,700

3,46

468,12

996,01

33,96

9.129,27

1.336,16

59,20

473,00

239,90

IMPORT

Data: 09/05/22

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Arrencada de coronament de mur, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 148)

94,000

4,98

5,265

204,100

4,88

184,000

12,000

2,83

16,01

898,550

10,16

124,36

160,000
360,150

100,000

4,73

0,37

5,000

47,98

3,71

AMIDAMENT

PREU

posterior aprofitament. (P - 30)

ÒRGAN

PROJECT

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 22)

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 146)

Enderroc de mur de maçoneria, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 145)

Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
retirada de fonament corregut i tot el necessari. (P - 147)

Matxuqueig material de formigó a l'obra amb matxucadora de
residus, per aprofitament de material. Inclou la càrrega a camió o
contenidor, del material sobrant. (P - 164)

Enderroc d'edificació aïllada, amb estructura de formigó armat,
obra de fàbrica o acer, incloent enderroc de fonaments, solera,
mitgeres, separació, sense comptar transport ni gestió de residus
ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou
desconnexionat de totes les instal.lacions i serveis, enterrats o
aeris. Inclou la retirada de tots els elements enterrats. (P - 1)

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 149)

Demolició de vorada i rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 20)

Arrencada de paviment cautxú, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 153)

Arrencada de paviment de còdols sobre terra, amb mitjans
mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor (P 151)

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 150)

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 152)

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió (P - 138)

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 21)

Cala en paviment, per a localització de serveis, amb retirada de
la subbase fins a descobrir instal.lació, amb mitjans manuals i
martell pneumàtic. (P - 144)
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1
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6

7
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m2

m2

Formació de respatller de banc, en zona de gabions, amb fusta

Formació de banc, en zona de gabions, amb 3 llistons de fusta
de pi cuperitzat de 15x4cm, col·locada amb fixacions mecàniques
sobre rastrells o perfils metàl.lics d'acer galvanitzat, segons
indicacions dels plànols de detall o indicacions de la DF. (P - 11)

14,000

28,000
92,000

26,500

13,000

196,66

52,00
102,62

90,95

105,08

EUR

1.366,04
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01
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OBRA

m3

CAPÍTOL

CAPÍTOL

FBBZV321

TOTAL

9

Paviment de fusta, realitzat amb llistons de fusta de pi cuperitzat,
de 3x15cm, amb rastrells de fusta de pi cuperitzat de 8x8cm
c/50cm, amb fixacions mecàniques. (P - 7)

Paviment de panot per a vorera gris, amb la flor de Bcn, 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 - 49)

Paviment continu de cautxú, per a protecció de caigudes en zona
de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, format per 2
capes:
- Base inferior de cautxú SBR negre de reciclatge, de 40 mm
gruix, amb estructura drenant.
- Capa superior formada per EPDM de color a escollir, amb
granulometria de 1-4mm, barrejat amb resina monocomponent
de poliuretà, de 1000kg/m3.
Inclou capa d'imprimació epoxi (P - 51)

Base de formigó reciclat HMR-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 45)

Paviment de sorra, amortiguador contra caigudes, segons
EN1176-1-2016, sense llims, rentada i garbellada de 0,2 a 2 mm
cantell rodo, tipus BDU o equivalent, estesa i anivellament del
material amb mitjans mecanics. (P - 48)

Paviment de formigó desactivat, colorejat en massa amb
10kg/m3, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb malla
electroldada, amb àrid 100% de la fracció groixuda recclada
mixte i 50% de la fracció fina reciclada de formigó, tipus Hercal o
equivalent, pera formigó HRA-25/B/12/IIa, escampat des de
camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant. (P
- 50)

Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 43)

Capa d'àrid tipus ull de perdiu, amb estesa i piconatge del
material. (P - 6)

Paviment de fusta amb junta oberta, realitzat amb llistons de
fusta de pi cuperitzat, de 10x10cm, amb rastrells en la part
inferior, amb fixacions mecàniques. (P - 8)

Subbase de tot-u artificial, amb 100% d'arid reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM. Inclou l'aprofitament del
material generat procedent de la pista de formigó existent,
realitzant triturat i barrejant amb el material nou necessari. (P 42)

Paviment de sauló estabilitzat amb calç (sorra 100% reciclada),
tipus Hercal o equivalent, amb una granulometria entre 0 i 5mm,
amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. (P - 44)

Paviment de sauló granític, amb gra compactat, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM (P - 47)

DESCRIPCIÓ

PAVIMENTS
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01.03

Daus de formigó, per a fixació d'elements, amb formigó HRM20
de fonamentació. Inclou la fixació d'elements d'ancoratge i tot el
necessari, per al formigonat del conjunt. (P - 55)

48,372

31,77

58,37

23,96

27,000

381,750

120,250

21,44

68,280

50,71

94,388

741,050

25,78

78,87

29,805

6,368

127,350

26,71

35,93

49,04

302,950

28,200

21,93

AMIDAMENT
23,21

15,779

PREU

75,52

EUR

1.575,99

9.146,73

2.578,16

7.444,38

3.462,48

19.104,27

796,09

228,80

6.245,24

6.643,69

1.536,78

654,52

IMPORT

50.358,93

1.191,63

SIGNATURES

Barana, d'acer corten, fabricada amb la mateixa malla dels
gabions de diàmetre 3.9mm, amb pas de malla de 5x10cm, amb
rodó perimetral de móduls de diàmetre 10mm, creant una secció
triangular, donant continuitat als gabions.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 13)

261,000

94,95

1.449,25

5.509,60
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m

137,500

118,316

41,26

10,54

30,115

6,69

21,900

837,500

5,84

251,58

3.112,750

1,24

AMIDAMENT

183,240

3,60

PREU

943,460

3,00

Pàg.: 4

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Increment per a mur acabat en inclinat. Inclou tall en coronació
de gabió, seguint la pendent. (P - 38)

Mur de gabions amb mòduls de 50x100x200cm, sistema
Corten-Box de Muroxs o equivalent.
Estructura de gabions de malla electrosoldada d'acer corten, de
900N/m2 segons EN 10244-2 i UNE EN ISO 9227, de diàmetre
de 3.9 mm, i 50 x 100 mm de pas de malla exterior, 100x100mm
interior i reblert amb pedra de Tossa granítica de color ocre, per a
reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics.
(P - 40)

Mur de gabions amb mòduls de 50x50x200cm, sistema
Corten-Box de Muroxs o equivalent.
Estructura de gabions de malla electrosoldada d'acer corten, de
900N/m2 segons EN 10244-2 i UNE EN ISO 9227, de diàmetre
de 3.9 mm, i 50 x 100 mm de pas de malla exterior, 100x100mm
interior i reblert amb pedra de Tossa granítica de color ocre, per a
reblert de gabions, col·locada amb mitjans manuals i mecànics.
(P - 39)

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 41)

Ampliació de mur de pedra de recuperació o nova, per a una
cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6 (P - 165)

DESCRIPCIÓ

FONAMENTACIONS I MURS
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Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra
calcària, de ø 10 a 20mm, en tongades de 50 cm com a màxim
(P - 5)

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 35)

excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i
50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora (P - 36)

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM (P - 37)

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM
(P - 4)

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
El talús màxim d'excavació serà de 45º i indicacions de la DF. (P
- 3)

Data: 09/05/22
de pi cuperitzat de 15x4cm, col·locada amb fixacions mecàniques
sobre perfils metàl.lics d'acer galvanitzat inclinats i formant L sota
la base de la fusta de banc. Aquests perfils, aniran fixats a
estructura de gabions, segons indicacions dels plànols de detall o
indicacions de la DF. (P - 12)
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01.06.01

Connexió a la xarxa. S'inclouen tots els treballs i materials
necessaris per a la seva correcta execució, deixant la unitat
d'obra completament acabada i comprovada. (P - 171)

48,000

29,000

4,000

2,000

699,000

122,000

1,000

9,88

117,41

56,25

48,10

20,28

414,13

EUR

37.802,69

414,13

2.474,16

33.621,90

112,50

469,64

286,52

423,84

IMPORT

73.314,24

231,03

1.820,10

4.580,52
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Connexions de xarxa d'enllumenat a xarxa existent. S'inclouen
tots els treballs i materials necessaris per a la seva correcta
execució, deixant la unitat d'obra completament acabada i
comprovada. (P - 168)

Adaptació d’arqueta existent d’enllumenat a nova cota rasant.
Inclou l'arrencada, pujada de cota, fixació i remat contra paviment
nou, així com tots els treballs necessaris. (P - 167)

Nova reubicació de columa i projector exitstent, desmuntada en
enderrocs, col·locada sobre dau de formigó. Inclou nous perns,
plantilla i tot el necessari. (P - 83)

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equicvalent, 21W
(12L 3000K IRC80 500mA), realitzada en injecció d'alumini
acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució
viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en
capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou bra+ç de fixació,
accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada. (P - 17)

Projector Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equicvalent, 29W
(12L 3000K IRC80 700mA), realitzada en injecció d'alumini
acabat pintat. Sistema òptic de tecnologia LED, de distribució
viària IESNA Type III. Font d'alimentació electrònica regulable
(automàtica programada, Dali, 1-10V, regulador de flux en
capçalera). Classe I. IP66. IK08. Inclou bra+ç de fixació,
accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada. (P - 16)

Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equivalent de tipus
cilíndrica (d114mm) de 6,00m d'alçada total, realitzada en acer
galvanitzat, acabat pintat. Per a 3 projectors a diferent alçada,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Inclou perns, plantilla i tot el necessari (P - 82)

Columna Urbidermis Santa & Cole ARNE S o equivallent, de
tipus cilíndrica (d114mm) de 6,00m d'alçada total, realitzada en
acer galvanitzat, acabat pintat. Per a 2 projectors a diferent
alçada, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó. Inclou perns, plantilla i tot el necessari (P - 84)

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 65)

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 62)

Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 35 mm2,
col·locat en tub (P - 80)

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, muntat com a canalització
soterrada (P - 78)
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48.497,54

621,94

1.494,25

325,88

6.596,00

19.788,00

6.475,76

10.410,50

171,55

413,70

1.257,12

942,84

IMPORT

Pàg.: 6

SIGNATURES

Sistema drenant de 52mm d'alçada, tipus Atlantis o equivalent,
compost d'una membrana de nòduls de polipropilè reciclat al
100% perforat i embolcallat de geotextil PP 150 g/m2, que
permeten el pas de l'aigua, resistència al punxonament,
compressió i a l'estrip. (P - 9)

Dipòsit d'acumulació, tipus Atlantis o equivalent, de polipropilè
reciclat al 100%. Dimensions de cada mòdul, 450x408x685mm.
Inclou embolcallat de geotextil PP 150 g/m2, que permeten el
pas de l'aigua, resistència al punxonament, compressió i a
l'estrip. (P - 10)

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HRM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació (P - 58)

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HRM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació (P - 60)

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 57)
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Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa (P - 56)
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DESCRIPCIÓ

DRENATGE
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PRESSUPOST PL POETA SITJÀ

01.04

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i
tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de
recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència (P - 172)

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 200x200x20 cm
i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó
(P - 166)

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 8 mm de gruix i 140 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15
N/mm2 de resitència mínima a compressió. (P - 46)

Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 100x100mm, amb
tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció
profunda, fixat a dau de formigó armat HM-20mm, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics inclosa (P - 134)
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Encintat amb llistó de fusta de pi roig de 30x140mm, amb
tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció
profunda, fixat a dau de formigó armat HM-20mm, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics inclosa (P - 133)
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Font CAUDAL URBIDERMIS SANTA&COLE o equivalent, amb
reixa. Cos de xapa d'acer inoxidable AISI 316 i pintura en pols
RAL 8004. Reixa d'evacuació d'aigua anti esquitxades i safata
interior d'acer inoxidable AISI 316L electro-polit mate i sorrejat.
Sortidor de llautó acabat cromat mate i polsador model Presto.
Possibilitat d'incloure vàlvula anti gel. La font s'encasta 10cm en

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 - 69)
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capçal de sector de reg per aspersió, de 1´´ 1/2 de diàmetre
nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per

by pass de regmàster format per electrovàlvula master de 2'' dn i
6 bar de, totalment desmuntable, format per 3 vàlvules d'esfera
manual de pvc de racord pla i rosca mascle per a la xarxa
primaria i 1 vàlvula d'esfera manual independent per a les
boques de reg, electrovàlvula de 2´´ de pas total amb regulador
de cabal i solenoide a 24v amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió,
manòmetre de glicerina i filtre d'anelles 120 mesh. inclou tots els
accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà d'obra necessària per
deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de
pericó. (P - 98)

manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera
de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4'', instal·lat (P 86)

vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de pn i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 99)

programador modular telegestionable de 8 estacions bàsic,
ampliable amb mòduls, en caixa de plàstic per a exteriors i
instal.lat dins d'armari. inclou cable elèctric des del quadre
elèctric fins al programador i des del programador fins a les
diferents electrovàlvules de reg i el sensor de pluja. tot el material
inclós completament acabat. (P - 94)

connexió a la xarxa general existent amb comptador de 5 m3/h
instal.lat dins d'arqueta. inclou els drets de la companyia, clau de
pas, vàlvula de retenció de clapeta, el ramal, connexions,
permisos, accessoris i cabalímetre . tot inclòs completament
acabat. (P - 87)

DESCRIPCIÓ

CAPÇAL I AUTOMATISMES

REG

01
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05

OBRA

01.06.04

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 66)

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(P - 59)

Escomesa d'aigua, formada per comptador amb sortida 3 m3/h,
amb manòmetre de glicerina, filtre amb anelles, by-pass mestre
amb electrovàlvula de 2´´ i regulador de cabal i de pressió dins
de pericón de plàstic de 120x60cm, amb llit de graves, connectat
a bassa de reg. S'inclouen tots els treballs i materials necessaris
per a la seva correcta execució, deixant la unitat d'obra
completament acabada i comprovada. Inclou el connexionat a
xarxa. (P - 169)
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IMPORT

6.228,83
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SIGNATURES

Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 70)

DESCRIPCIÓ

1,000

82,74

998,26

Data: 09/05/22
el paviment i es fixe per mitjà d'una placa base amb quatre perns
corrugats. Amb la font s'entrega la plca base. Disposa de
regulador de pressió i control temporitzat del flux per optimitzar al
màxim el consum d'aigua. L'element es lliura muntat i inclou les
instruccions d'ancoratge. No necessita manteniment, excepte
l'habitual per la neteja de interior i el polsador. Inclou surtidor
ipulsador de llautó acabat en cromat mate. Inclou connexionat a
xarxa d'aigua i a tub de xarxa de sanejament. Inclou ancoratge
amb dau de formigó, arquetes, bases, aixetes i tot el necessari
per al conjunt. (P - 101)
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01.06.03

Partida alçada a justificar, per a imprevistos amb les empreses
subminisrteradores de instal.lacions. (P - 0)

Connexions de xarxa d'electricitat a xarxa existent. S'inclouen
tots els treballs i materials necessaris per a la seva correcta
execució, deixant la unitat d'obra completament acabada i
comprovada. (P - 170)

Armari de polièster de 700x500x270 mm, amb porta i finestreta,
muntat superficialment (P - 75)

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
640x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 68)

Pericó de registre de fàbrica de maó de 64x42x32cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 64)

Instal.lació de presa de terra completa, per a quadre de
distribució, incloent obra civil. (P - 77)

Pericó escamotejable, tipus Pilomat Energy London 6040 de
Pilomat o erquivalent, ams caixa trifàsicade 400V amb una presa
CETAC de 32A i 2 Shuko amb PIAs de 16A, completament
instal.lada i connectada. (P - 74)

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 65)

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 62)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RVFV, bipolar, de secció 2 x 35 mm2, amb
armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en
tub (P - 79)
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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, muntat com a canalització
soterrada (P - 78)
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aspersor de turbina serie 3500 - 5000 - 6504 de raind bird o
similar, amb radi de cobertura de 10,4 m, amb cos emergent de

boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de
connexió tipus barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de
fosa, vàlvula de tancament amb junt epdm i amb petit material
metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 88)

pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm
de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar,
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral. tot inclòs
completament acabat. (P - 95)

vàlvula de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per
degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre + vàlvula de bola
manual, intal·lada en pericó i connectada a embornal. (P - 93)

ventosa roscada de diàmetre nominal 1'', de plàstic, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 85)

tub corbable corrugat de pvc, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 j,
resistència a compressió de 250 n, muntat com a canalització
soterrada (P - 15)

tub corbable corrugat de pvc, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 j,
resistència a compressió de 250 n, muntat com a canalització
soterrada (P - 14)

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, muntat com a canalització
soterrada (P - 78)

cable elèctric format per cable de mànega de protecció 1000v,
connecta el programador amb les electrovàlvules. (P - 81)

anell degoter, amb goters per enterrar xfs, goters inserits 30cm,
degoters de 3,5l/h protegits per tal d'evitar la intrusió d'arrels,
amb tecnologia copper shield de rain bird amb doble capa per a
una major resistència, antidrenants amb pressions de treball
entre 0,58 i 4,14 bars i autonetejables, anell de 2,5 metres de
longitud, protegit amb tub corrugat de drenatge de 25 mm de
diàmetre nominal. (P - 92)

tub cec de 16 mm de diàmetre.
(P - 91)

tub degoter de 16 mm de diàmetre, amb degotadors inserits
40cm de 2.3 l/h. p.e. 16 mm. ø 4 atm. auto-compensant en
revestiment de llana pld enterrat 10cm. amb valvula antidrenant
incorporada.
(P - 90)

tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en
12201-2, dific.mig, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mig, utilitzant accessoris de plàstic, col·locat al fons de la rasa i
amb el desmuntatge inclòs (P - 140)

tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 71)

tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 72)

56,52

166,73

26,000

4,000

9,000

5,000

11,66

20,20

4,000

29,500

19,31

3,40

46,800

88,500

3,20

42,000
2,91

8,000

139,300

5,01

1,94

1,32

1.332,000

203,600

4,97

1,34

94,500

6,29

131,300

8,00

EUR

1.469,52

666,92

181,80

58,30

77,24

100,30

149,76

257,54

210,42

15,52

183,88

1.784,88

1.011,89

594,41

1.050,40

432,55

Pàg.: 10

SIGNATURES

bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma
une-en 124, col·locat amb morter (P - 67)

pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 63)

pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
120x120x105 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre
llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació (P - 61)

excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i
50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora (P - 36)

(P - 34)

excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i
50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
minirasadora manual.

1,000

592,09

IMPORT

5.777,00

1.236,45

m

41,000

10,55

Data: 09/05/22
tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 73)
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u

u

u

m

m

armari de polièster de 850x465x320 mm, amb placa de muntatge
aïllant, juntes d'estanqueïtat i tanca amb clau reforçada, amb
sòcol de formigó i tubulars per a connexió a escomesa elèctrica.
(P - 76)

AMIDAMENT

PREU

247,29

FFB28455

2

m

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

TITOL 4

F2221242

2

u

DESCRIPCIÓ

OBRA CIVIL

REG

INSTAL.LACIONS

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ

01.06.05.01

capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal
i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula
d'esfera manual de pvc de racord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a
24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs, regulador de pressió, manòmetre de glicerina i filtre
d'anelles 120 mesh. inclou tots els accessoris, tes i colzes, de
llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra
totalment acabada i ajustada, dins de pericó. (P - 96)

FFB29455

1

ÒRGAN

PROJECT

TOTAL

FG1B0862

1

UA

06

CAPÍTOL

NUM. CODI

01

OBRA

TITOL 4

FJSFU228

TOTAL

7

u

Pàg.: 9

PRESSUPOST

Data: 09/05/22

PRESSUPOST

vàlvula d'esfera manual de pvc tipus sandwich de ràcord pla i
rosca mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal
i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge
intern, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs, manòmetre de glicerina i filtre d'anelles 120
mesh. inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó, i la mà
d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i
ajustada dins de pericó (P - 97)
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Pàg.: 11

01

CAPÍTOL (1)

HRE2210L

FR6P1595

FR6P1465

FR3P2111

3

4

5

6

02

FR45B42C

FR614342

1

2

u

u

UA

07

CAPÍTOL (1)

NUM. CODI

01

CAPÍTOL

plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a
25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x120 cm amb

subministrament de populus alba de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules ntj o contenidor (P - 115)

DESCRIPCIÓ

PLANTACIÓ ARBRAT

JARDINERIA

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ

4,000

97,85

221,040

43,84

4,000

1,000

373,01

183,81

4,000

466,41

AMIDAMENT

32,000

33,56

PREU

3,000

150,35

EUR

391,40

735,24

IMPORT

13.569,65

9.690,39

373,01

1.865,64

1.073,92

451,05

115,64

17 FR662331

16 ER66222B

15 FR4FA633

u

u

u

u

u

13 FR4DR219
14 FR4DR213

u

u

11 FR4D4L33
12 FR4GN231

u

plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans

plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3
l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost. regs i manteniment fins a la recepció
definitiva de l'obra. (P - 18)

subministrament de bougainvillea glabra, bougainvillea
spectabilis i bougainvillea sp. (taronja i blanca) en contenidor de
5 l (P - 124)

subministrament de bulbine frutescens en contenidor de 3 l (P 122)

subministrament de lomandra longuifolia tanika en contenidor de
3 l (P - 123)

subministrament de argyrantheum frutescens en contenidor de 5
l (P - 126)

subministrament d'artemisia arborescens en contenidor de 5 l (P
- 120)

subministrament d'euryops pectinatus en contenidor de 5 l (P 121)

subministrament de teucrium fruticans en contenidor de 5 l (P 125)

u
FR4GC231

subministrament de salvia microphylla 'pink blush', en contenidor
de 3 l (P - 139)

subministrament de ceanothus griseus 'yankee point' en
contenidor de 3 l (P - 118)

9

u

u

10 FR4D5L31

GR4H9S34

7

subministrament de verbena bonariensis en contenidor de 3 l (P 117)

subministrament de festuca glauca en contenidor de 3 l (P - 127)

subministrament de pennisetum villosum en contenidor de 3 l (P 119)

FR4B4631

6

u

u

u

FR496261

5

subministrament de pennisetun setaceum rubrum en contenidor
de 3 l (P - 116)

subministrament de westringia mundi en contenidor de 3 l (P 128)

sembra de barreja de llavors (dosi 35g/m2) de 50% (bellis
perennis, trifolium repens) + 50% (festuca arundinacea patrón,
festuca arundinacea golden gate, festuca arundinacea terrano),
amb sembradora de tracció manual, superfície de 500 a 2000
m2, incloent el corronat posterior i la primera sega. regs i
manteniment fins a la recepció definitiva de l'obra. (P - 19)

DESCRIPCIÓ

FR4CJ212

FR4JHPA7

4

u

u

m2

UA

8

FR4916A6

FR4JP631

ER71291G

3

2

1

NUM. CODI

JARDINERIA
PLANTACIÓ ARBUSTS

07
03

CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

01.07.02

aspratge doble d'arbre mitjançant 2 roll de fusta de castanyer de
secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al
fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable
de goma o cautxú (P - 137)
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CAPÍTOL (1)

u

01

OBRA

TOTAL

FRZ22823

88,000

6,80

4,11

16,17

1.124,000

3.321,000

164,000

400,000

197,000
3,22

3,60

3,95

131,000

289,000

4,51

4,42

53,000
487,000

6,21

341,000

269,000

3,69
3,55
3,69

896,000
189,000

3,31

526,000
2,82

3,10

415,000

87,300

3,84

AMIDAMENT
1,73

9,000

PREU

18,75

EUR

7.643,20

13.649,31

2.651,88

1.288,00

709,20

579,02

1.141,55

2.196,37

329,13

1.258,29

312,40

992,61

625,59

2.526,72

1.630,60

1.593,60

151,03

IMPORT

1.295,39

168,75

SIGNATURES

01.07.01

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 113)

trasplantament fora de l'obra d'arbre planifoli de 20 a 25 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals i necessaris, formació de pa de terra amb mitjans
manuals i necessaris, excavació de clot de plantació de
120x120x60 cm amb retroexcavadora i mitjans manuals i
necessaris, plantació a zona a decidir per l'ajuntament, reblert del
clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, càrrega de les terres sobrants i transport a abocador.
inclou totes les feines de preparació de l'arbre i poda de
capçada, la dotació de sistema de reg. (P - 131)

Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (P - 132)

protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre
35 i 75 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro,
de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció
d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs (P - 142)

tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 2)

1,000

115,64

IMPORT

3
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OBRA

m3

u

u

u

u

anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de
textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua,
anàlisi del ph (en h2o 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm)
pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic
equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (p, k, mg, ca, n
orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8,
segons moa iii) (P - 143)

AMIDAMENT

PREU

8.245,33

Pàg.: 12

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

CAPÍTOL (1)

E21R11A5

2

u

DESCRIPCIÓ

TREBALLS PREVIS

JARDINERIA

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ

01.06.05.03

Data: 09/05/22
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%),càrrega de les terres sobrants a
camió i cànon d'abocament. regs i manteniment fins a la recepció
definitiva de l'obra. (P - 129)

ÒRGAN

PROJECT

TOTAL

JR31S404

1

UA

07

NUM. CODI

01

CAPÍTOL

TITOL 4

OBRA

TOTAL

PRESSUPOST

Data: 09/05/22

PRESSUPOST

plàstic d'alçària 30 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb
vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la
canonada, i regulat, amb una pressió de treball de 2,5 bars. (P 89)
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Pàg.: 13

05

CAPÍTOL (1)

06

08

FBB2V102

FQA2V010

FQA2V003

FQA2V009

FQA2V013

1

2

3

4

5

u

u

Troncs, de fusta de robinia, amb una alçada de 30-40 cm i un
diàmetre de 18/21 cm. Inclou excavació de daus, daus de

Mini-carrussel pneumàtic, amb una alçada de 0,60 m. Inclou
excavació de daus, daus de formigó, elements de fixació,
muntatge, així com tots els elements necessaris per a la seva
correcta col.locació. (P - 104)

1,000

1,000

1,000

1,000

10.558,76

176,19

1.836,95

465,31

EUR

465,31

1.836,95

176,19

10.558,76

504,81

7
FQAD1110

FQA2V011

FQA2V014

NUM. CODI

UA

01
10

OBRA

u

u

UA

CAPÍTOL

CAPÍTOL

FBB3V002

FBB3V001

TOTAL

2

1

NUM. CODI

01
09

OBRA

CAPÍTOL

CAPÍTOL

TOTAL

u

u

13 FQZ53122

u

12 FQ21VC65

u

u

u

u

u

11 FQZ5V282

10 FQA2V012

9

8

FQA2V008

(P - 108)

DESCRIPCIÓ

GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ

01.09

Senyalització amb cartells explicatius de les espècies d’arbres i
arbustives, d'alumini anoditzat, acabat amb pintura no reflectora,
fixat a pal de fusta. Inclou la instal.lació del pal, amb forat i
formigó.
(P - 54)

Senyalització d’usos i manteniment, segons indicacions de
plànols, en zones d'accés, jocs infantils, zona pícnic i font,
d'alumini anoditzat, acabat amb pintura no reflectora, fixat a pal
de fusta. Inclou la instal.lació del pal, amb forat i formigó
(P - 53)

DESCRIPCIÓ

SENYALITZACIÓ

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ

01.08

Aparcament de bicicletes individual, de fosa de ferro nodular,
amb capacitat per a 2 bicicletes, ancorat a l'obra amb morter (P 111)

Paperera trabucable homologada, d'acer tipus ´´simple´´, de 70 l
de capacitat, de planxa d'acer pintada de 1mm de gruix, amb
base perforada i suports de 50x20x1,5mm, de 958mm d'alçada i
545mm d'amplada, ancorada amb dau de formigó (P - 100)

Caixa niu de fusta per a ocells, totalment instal.lada amb tot el
necessari. (P - 112)

Sortidor d'agua, per a joc d'aigua, amb cilindre de pedestal i
surtidor en la part superior. Inclou bomba d'aigua amb dipòsit
d'admissió, canal de 2 trajectòries amb tancament, canal amb
tancament de cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a
daus de formigó i tots els elements que porten els jocs, per a un
correcte funcionament. Inclou connexionat a xarxa d'aigua. (P 107)

Sortidor vertical, per a joc d'aigua, amb cilindre de pedestal i
surtidor en la part superior. Inclou bomba d'aigua amb dipòsit
d'admissió, canal de 2 trajectòries amb tancament, canal amb
tancament de cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a
daus de formigó i tots els elements que porten els jocs, per a un
correcte funcionament. Inclou connexionat a xarxa d'aigua. (P 106)

Balancí d'aigua, amb pedestal per a bomba d'aigua, bomba
d'aigua amb dipòsit d'admissió, canal de 2 trajectòries amb
tancament, canal amb tancament de cunya, canal amb comporta.
Inclou fixacions a daus de formigó i tots els elements que porten
els jocs, per a un correcte funcionament. Inclou connexionat a
xarxa d'aigua. (P - 109)

Tobogan amb estructura d'acer pintat i pista d'acer inoxidable,
d'1 m d'alçada (P - 110)

Gronxador niu, amb una alçada de 2 m i seients amb cadenes,
amb una longitud de 7 m. Inclou excavació de daus, daus de
formigó, elements de fixació, muntatge, així com tots els
elements necessaris per a la seva correcta col.locació. (P - 103)

PREU

AMIDAMENT

6,000

4,000

147,35

AMIDAMENT
PREU
309,22

5,000

4,000

216,47

4,000

26,59

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

131,63

6.327,58

3.691,96

22.132,36

3.719,93

5.053,12

EUR

IMPORT

2.120,98

884,10

1.236,88

IMPORT

56.182,20

1.082,35

526,52

106,36

6.327,58

3.691,96

22.132,36

3.719,93

5.053,12

SIGNATURES

Rocòdrom infantil, sobre tarima de paviment, amb rastrells, amb
18 grips d'escalada petits, fixats mecànicament a la tarima. (P 102)

1,000

504,81

IMPORT

2.891,35

135,72

2.755,63

IMPORT

3.221,21

285,47

2.935,74

IMPORT
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u

AMIDAMENT

9,000

15,08

PREU

736,800

3,74

87,300

3,27

AMIDAMENT

649,500

4,52

PREU

AMIDAMENT

PREU

39.278,50

Pàg.: 14

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

Esquelet de troncs, amb una alçada de 1,70 m, realitzat amb
troncs de fusta de robinia, amb troncs verticals i horitzontals ,
xarxes i cordes. Inclou excavació de daus, daus de formigó,
elements de fixació, muntatge, així com tots els elements
necessaris per a la seva correcta col.locació. (P - 105)

Partida alçada d'abonament a justificar per a l'inspecció i
certificació de conformitat de l'àrea de joc infantil segons normes
UNE 147103, UNE-EN 1176 1 A 7, EN 1177 i plec de
prescripcions tècniques per al disseny, execució i la recepció de
les àrees de joc infantil.
(P - 52)

DESCRIPCIÓ

EQUIPAMENT

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ

01.07.06

manteniment anual integral d'arbrat amb instal·lació de reg
automàtic, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els
tutors, inclus amb endoterapia, i la revisió del funcionament del
sistema de reg. inclou els materials de jardineria, les eines, la
maquinaria, els vehicles i els elements de seguretat necessaris
per al manteniment total. inclou el transport de les restes vegetals
a instal·lació autoritzada de gestió de residus (P - 135)

manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia.
inclou les escardes, l'adobat, l'esporga i la reposició del mulch. (P
- 136)

DESCRIPCIÓ

MANTENIMENT

JARDINERIA

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ

01.07.05

protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m
d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a
peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs (P 141)

encoixinament triturat de restes de poda de 10 a 35 mm,
subministrada a granel, escampat <amb mitjans necessaris, en
capa uniforme de gruix 10 cm. (P - 114)

DESCRIPCIÓ

ACABATS

JARDINERIA

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ

01.07.03

Data: 09/05/22
formigó, elements de fixació, muntatge, així com tots els
elements necessaris per a la seva correcta col.locació.

ÒRGAN

PROJECT

u

u

UA

CAPÍTOL

NUM. CODI

01

u

m2

OBRA

CAPÍTOL (1)

FRMAUM10

2

TOTAL

FRMAUM30

1

UA

07

CAPÍTOL (1)

NUM. CODI

01

CAPÍTOL

m

m2

OBRA

CAPÍTOL (1)

HRE21100

2

TOTAL

FR3SE212

1

UA

07

CAPÍTOL

NUM. CODI

01

CAPÍTOL (1)

OBRA

TOTAL

PRESSUPOST

Data: 09/05/22

PRESSUPOST

manuals i necessaris, reblert del clot amb terra vegetal
prèviament aportada. regs i manteniment fins a la recepció
definitiva de l'obra. (P - 130)
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K2R35039

K2RA7LP1

3

4

11

TOTAL

CAPÍTOL

01.12

AMIDAMENT
1,000

PREU
4.275,43

IMPORT

EUR

4.275,43

4.275,43

IMPORT

5.939,20

5.939,20

SIGNATURES

Partida alçada a justificar el Programa de control de Qualitat a
l'obra (P - 0)

1,000

20.003,20

3.946,78

4.634,38

8.447,72
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pa

AMIDAMENT

1.375,186

2,87

PREU

1.375,186

3,37

5.939,20

819,371

10,31

2.974,32

Pàg.: 15

REGISTRE D'ENTRADA

SERVEIS TÈCNICS

PPA0V001

DESCRIPCIÓ

CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ

01.11

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi de Seguretat i Salut (P - 0)

DESCRIPCIÓ

SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST PL POETA SITJÀ

01.10

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 163)

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P 160)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat
d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus
de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La
empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008. (P - 162)

819,371

3,63

Data: 09/05/22

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb
el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament
per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni
de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per
esponjament d'un 35%. (P - 161)
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EUR

451.420,24
451.420,24

Import

451.420,24

33.590,59
17.834,04
50.358,93
73.314,24
127.545,33
60.256,10
56.182,20
2.120,98
20.003,20
5.939,20
4.275,43
451.420,24

Import
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€

650.000,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

( SIS-CENTS CINQUANTA MIL EUROS )

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

112.809,92

21 % IVA SOBRE 537.190,08............................................................................................................

537.190,08

58.684,63

13 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 451.420,24...........................................................................

Subtotal

27.085,21

6 % DESPESES GENERALS SOBRE 451.420,24............................................................................

1

451.420,24

Pag.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................
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