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ROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT PER 

1-PROMOTOR 
El promotor és l'Ajuntament de Moia, amb número de CIF P0813700B i amb adrei;:a a la Plai;:a Sant 
Sebastia, núm.1, de la localitat de Moia. 

2-TECNIC 
El tecnic autor del projecte és en MAGÍ CUBERTA CRESPIERA, Arquitecte Tecnic amb número de 
col·legiat 11.123 i amb número de NIF 39358548M amb domicili al Carrer Richard Wagner 17 A, de la 
localitat de Moia. 

3-0BJECTE DEL PROJECTE I SITUACIÓ. 
El present projecte reflecteix els treballs de reurbanització del Carrer Sant Pere, de la localitat de Moia. 
Es tracta d'un carrer amb el paviment actual en mal estat que requereix d'una intervenció global. A 

nivell general es procedira a realitzar les següents tasques: 

./ Demolició del ferm actual, de la xarxa de c/avegueram i de la xarxa d'aigua potable 

./ Realització de nova sub base, base i nou ferm segons projecte 

./ Substitució completa de la xarxa de c/avegueram 

./ Substitució completa de la xarxa d'aigua potable 

./ Soterrament de les línies transversals arees d'electricitat 

4-SUPERFICIES. 
Superfícies totals 

5-DOCUMENTS ADJUNTS 
./ Memoria Constructiva 
./ Emplai;:ament obres 

920 m
2 

./ Fotografíes estat actual 

./ Fotomuntatges 

./ Amidaments 

./ PEM. Pressupost d'execució material 

./ PEC. Pressupost d' execució contracta 

./ Estudi de gestió de residus 

./ Plec de condicions tecniques 

./ Planols d'actuació 

Moia, setembre del 2018 

El promotor ARQUITECTE TECNIC 
Magí Cu berta Crespiera 

www.estudicuberta.com 



MEMORIA CONSTRUCTIVA 

ANTECEDENTS 

El Carrer Sant Pere actualment té un pavimenten mal estat que dificulta el transit rodat. Es tracta d'un 
ferm de llambordes existents sobre una base de terra. Es tracta d'un tram de carrer d'un llarg aproximat 
de 220 metres, situat entre les places de Sant Josep i de Sant Pere. Es tracta, dones, de realitzar un 
projecte de reurbanització per tal d'actualitzar el ferm, el clavegueram i les instal·lacions d'aigua 
potable. 

CRITERI D'ACTUACIÓ 

El carrer actualment consta aproximadament de 80 cases, totes elles amb porta d'accés peatonal, i 
moltes d'elles amb porta de garatge per accés rodat. La xarxa de clavegueram consta d'un tub central i 
de varis punts laterals per engolir l'aigua de pluja, de manera que el ferm desaigua cap a ambdós 
costats. El criteri d'actuació escollit pera la reurbanització del carrer es basa en: 

./ Eliminar el doble nivell de vorera - cali;:ada central 

./ Fer el carrer en forma de V, amb una zona central on recollim l'aigua de pluja 

./ Manten ir la cota lineal de la vorera actual per tal de no afectar cap porta peatoanl ni de garatge 

./ Fer pendent cap a la part central des de la cota +O de la vorera 

Per altra banda, a nivell constructiu, normatiu, estetic i visual, s'ha buscat un criteri que ens permeti: 

./ Un paviment rodat que redueixi el soroll al pas deis vehicles, optant per un paviment continu 
de formigó 

./ Al mateix temps un paviment rodat abuixardat que no rellisqui al pas de vianants i vehicles . 

./ Un tram de voreres laterals realizat en llambordes aprofitades del mateix carrer per mantenir 
esteticament un record físic del carrer original. 

./ Un nou material de transició entre paviment continu i llambordes, en aquest cas un granit, que 
permeti també juntes de dilatació del paviment continu i ens enmarqui la part central de 
recollida d'aigües i els imbornals nous. 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 

En el present apartat fem una descripció deis processos constructius per a la reurbanització del Carrer 
Sant Pere. En Amidaments i Pressupostos hi ha una descripció de cada partida i la seva assignació 
economica. La reurbanització del carrer consta de: 

./ Demolicions 

./ Acondicionament del terreny 

./ Ferms i paviments urbans 

./ lnstal·lacions 

./ Gestió de residus 

Demolicions 

En aquesta fase farem demolició de paviment exterior de llabordes, panot i vorada, tot reservant les 
llambordes per a la seva posterior reutilització per a la nova vorera. També es procedira a fer la 
demolició de la xarxa de clavegueram existent i la xarxa d'aigua potable existent. 

www.estudicuberta.com 



Acondicionament del terreny 

Moviment de terres 
Una vegada retirades les xarxes de clavegueram, aigua potable i paviment de llambordes, procedirem 
per una banda a l'excavació de terres fins a la cota assignada a projecte, i llavors, a l'excavació d'una 
rasa central per pera la nova xarxa de clavegueram, així com les rases transversals pera les connexions 
del clavegueram a cada habitatge. 

Esteses, reomplerts i compactacions 
Aquesta fase inclou les partides de 30 cms de tot-u natural per tal de tenir una nova base peral futur 
paviment, així com el reblert de sorra posterior a la nova xarxa de clavegueram. 

Bases i subbases 
Una vegada estes i compactat el tot-u natural calcari, procedirem a realitzar una primera capa de 
formigó en massa amb fibres de polipropile de 15 cms d'espessor a tota cali;:ada. Aquesta base ens 
servira pera la posterior aplicació de les capes que conformaran l'acabat visual del carrer. 

Paviments urbans 
En aquesta fase realitzarem les dues voreres laterals amb les llambordes reservades, la cali;:ada central 
amb el formigó continu, i la part central del carrer, les transicions entre material i les juntes transversals, 
realitzades amb granit, de gruix mínim 7 cms. Aquesta fase de paviment té un gruix total de 12 cms., 
amb els quals enrasem el carrer amb els diferents materials que el conformen: 

./ Llambordes de gruix 10 cms 

./ Parts en granit de gruix 7 cms 

./ Formigó continu de 2 cms de gruix ( * ) 

( * ) Formigó continu 
Es tracta d'un formigó continu fabricat in situ que permet transit rodat i peatonal, complint criteris de 
duresa, lliscament i durabilitat. Aquestes pastilles de formigó continu sempre estan enmarcades amb el 
granit que a la vegada fa d'encofrat per una banda, i junta de dilatació per l'altra. Al tenir el paviment 
urba un gruix total de 12 cms, i la darrera capa d'acabat 2 cms, ens cal salvar un gruix de 10 cms que 
realitzem previament amb una base de formigó en massa amb fibres de polipropile. El procés d'aplicació 
del formigó continu consta de: 

./ Aplicació in situ del formigó i reglejat 

./ Curat in situ del formigó 

./ Primera capa de desvast a les 24 hores d'aplicació 

./ Posterior capa d'abuixardat del formigó 

./ Capa final d'aplicació de hidrofugant a tota la superficie 

www.estudicuberta.com 



lnstal·lacions 

Xarxa d'aigua potable 
Previ a l'inici de les obres es realitzara una red provisional d'aigua potable que alimentara cada 
habitatge. Es tracta d'una red aerea vista que sera posteriorment substitu'ida per la nova xarxa d'aigua 

potable 

Xarxa de sanejament 
Seguint els criteris del Pla Director del Clavegueram redactat per Paymacotas Engineering sa, en data 
juliol 2017, es procedeix a realitzar un nou tub central de clavegueram unitari, on es conectara cada 
habitatge i els imbornals de recollida d'aigua pluvial. Aquest tub central es conectara a la xarxa de 

clavegueram existent, amb els seus corresponents tubs de registre. 

Xarxa electrica 
La totalitat de la xarxa electrica actual és aeera, i es manté. La única actuació a nivell electric que es 
realitza és el soterrament de la xarxa electrica transversal que va de una banda del carrer a l'altra, tot 
fent passos per sota del ferm. 

Gestió de terres 
Aquesta partida inclou el transport de terres i lliurament de terres a gestor autoritzat, gestió i trasnport 
de residus inertes, així com una reserva de gestió i transport de residus perillosos, en previsió que la 
xarxa d'aigua potable actual estigui realitzada en fibrociment 

Magí Cu berta Crespiera 
Arquitecte Tecnic 

Moia, setembre de 2018 

www.estudicuberta.com 



EMPLA<;AMENT 

Empla¡;:ament: 
Carrer de Sant Pere 

08180 Moia 
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ESTAT ACTUAL 

Cruüla des de Carrer Sant Sebastia a Carrer Sant Pere 

Cruüla des de Carrer Sant Josep a Carrer Sant Pere 

www.estudicuberta.com 



ESTAT ACTUAL 
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ESTAT ACTUAL 
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ESTAT ACTUAL 
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FOTOMUNTATGES 
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FOTOMUNTATGES 
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FOTOMUNTATGES 
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Pressupost i amidament 



Pavimentació c/St Pere Pagina 1 
Pressupost parcial nº 2 Demolicions 

Codi 

2.1 D01 

Uts . 

2.2 D03 

Uts . 
80 

2.3 D04 

Ut s . 
5 

2.4 DIS033 

Uts . 
escomes es 
habitatges 80 
longitud 

Ut Denominació Amidament Preu Total 

m Demolició de col·lector soterrat de 400 mm de diametre, amb mitjans 
manuals, i carrega manual sobre camió o contenidor. 

Llargada 
220 , 000 

Total m 

Amp lada Al <;: ada Subtotal 
220 , 000 

220 , 000 10 , 66 2 . 345 , 20 

Ut Demolició de les actuals escomeses de clavegueram dels habitatges. 
Inclosa desconnexió de les escomeses de la instal·lació de sanejament 
dels habitatges, ambla realització de les excavacions necessaries i 
posterior carrega manual dels residus de la demolició a camió o 
contenidor. 

Llargada Amp lada Al <;: ad a 

Total Ut 

Subtotal 
80 , 000 

80 , 000 92 , 81 7 . 424 , 80 

Ut Demolició dels actuals pous de registre i posterior carrega manual dels 
residus de la demolició a camió o contenidor. 

m 

Llargada Amp lada Al <;: ada 

Total Ut 

Subtotal 
5 , 000 

5 , 000 96 , 97 484 , 85 

Desmuntatge de col ·lector de fibrociment amb amiant, pera una longitud 
mitjana a desmuntar d 'entre 26 i 100 m, amb mitjans i equips adequats. 
Fins i tot p/p de desmuntatge del material de subjecció, accessoris i 
peces especials, amidaments d ' amiant (ambientals i personals), neteja, 
plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements en zona delimitada i 
protegida, retirada i carrega mecánica del material desmuntat sobre 
camió. 
Inclou: Humectació del col·lector amb una solució aquosa. Desmuntatge 
manual dels elements. Plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements 
en zona delimitada i protegida. Carrega del material desmuntat i les 
restes d ' obra sobre camió. 
Criteri d ' amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció 
horitzontal, segons documentació gráfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidara, en projecció horitzontal, la 
longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

Llargada Ampla da Alc;:ada Subtotal 

2 , 000 1 60 , 000 
220 , 000 220 , 000 

Total m ............. 380 , 000 59 , 78 22 . 716 , 4 0 

2.6 Ferms i paviments 

2.6.1 Talls 

2. 6. 1.1 DMCOlO m 

Uts . 

Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjan9ant maquina talladora de 
paviment. Inclús p/p de replanteig i neteja. Tall de paviment al principi 
i final del carrer. 
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de 
les restes de l'obra. 
Criteri d ' amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
gráfica de Projecte. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

Llargada 
10 , 000 

Total m 

Amplada Alc;:ada Subtotal 
10 , 000 

10 , 000 17 4 , 38 l. 743 , 80 

2.6.4 Paviments exteriors 



Pavimentació c/St Pere Pagina 2 
Pressupost parcial nº 2 Demolicions 

Codi 

2.6.4.1 DMXOlO 

calc;,ada 
voreres 

2.6.4.2 DMX090 

Uts . 
653 
2 63 

Uts . 
2 

Ut Denominació Amidament Preu Total 

m2 

m 

Demolició de paviment exterior de llambordins, panot existent i capa de 
sorra, amb martell pneumatic, incloent la demolició de la base suport. 
Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i carrega manual de runa sobre 
camió o contenidor. Elements reservats pera nou ús. 
Inclou: Demolició del paviment amb martell pneumatic. Demolició de la 
base suport. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i 
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Carrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Elements reservats pera nou ús. 
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentació 
grafica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la superficie realment enderrocada 
segons especificacions de Projecte. 

Llargada Amplada Al <;: ada 

Total m2 

Subtotal 
653 , 000 
263 , 000 

916 , 000 1 7 , 82 16 . 323 , 12 

Demolició devorada sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense 
deteriorar els elements constructius contigus. Inclús p/p de neteja, 
apilament, retirada i carrega manual d'enderrocs sobre camió o 
contenidor. 
Inclou: Demolició manual dels elements. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Carrega d'enderrocs sobre 
camió o contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
grafica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: S'amidara la longitud realment enderrocada 
segons especificacions de Projecte. 

Llargada 
220 , 000 

Total m 

Amplada Alc;,ada Subtotal 
440 , 000 

440 , 000 2 , 93 l. 289 , 20 
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Pressupost parcial nº 3 Acondicionament del terreny 

Codi Ut Denominació Amidament Preu Total 

3.1 Moviment de terres en obra civil 

3.1.2 Excavacions 

3.1. 2.1 ACE040 

tub xarxa 
sanejament 
llarg 
tub xarxa 
sanejament 
ample 
cases 

3.1.2.2 ACE015 

excava ció 

Ut s . 

1 

1 
80 

Uts . 

920 

m3 

m3 

Excavació en rases en terreny de transit dur, de fins a 1,25 m de 
profunditat maxima, amb mitjans mecanics. Inclús retirada dels materials 
excavats i carrega a camió. 
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topografics. 
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 
Carrega mecanica a camió de les terres excavades. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions 
teóriques de l'excavació, segons documentació grafica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el volum teóric executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d ' excavació no autoritzats, ni el reblert necessari pera reconstruir la 
secció teórica per defectes imputables al Contractista. Es mesurara 
l ' excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s ' efectui cap 
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l ' excavació abans de 
conformat l ' amidament, s ' entendra que s'avé al que unilateralment 
determini el director de l'execució de l'obra. 

Llargada 

220 , 000 

6 , 000 
2 , 000 

Total m2 

Amp lada 

0 , 500 

0 , 500 
0 , 200 

Al <;: ada 

0 , 500 

0 , 500 
0 , 300 

Subtotal 

55 , 000 

1 , 500 
9 , 600 

66 , 100 56 , 25 3 . 718 , 13 

Excavació de terres a cel obert sota rasant, en terreny de transit 
compacte, amb mitjans mecanics, fins a aconseguir la cota de profunditat 
indicada en el Projecte inferior o igual a 4 m. Inclús transport de la 
maquinaria, formació de rampa provisional pera accés de la maquinaria al 
fons de l ' excavació i la seva posterior retirada, extracció de terres 
fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i carrega a camió. 
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referencia. 
Situació dels punts topografics. Excavació en successives rases 
horitzontals i extracció de terres. Carga mecanica a camió. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions 
teóriques de l'excavació, segons documentació grafica de Projecte. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara el volum teóric executat segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d ' excavació no autoritzats, ni el reblert necessari pera reconstruir la 
secció teórica per defectes imputables al Contractista. Es mesurara 
l ' excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s ' efectui cap 
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de 
conformat l'amidament, s ' entendra que s ' avé al que unilateralment 
determini el director de l'execució de l ' obra. 

Llargada Amplada Al9ada 
O, 600 

Total m2 

Subtotal 
552 , 000 

552 , 000 3 , 03 1.672 , 56 

3.1.5 Esteses, reomplerts i compactacions 

3.1. 5.1 ACR020b m3 

Uts . 

920 

Formació de reblert amb tot-u natural calcari, en rases; i compactació en 
tongades successives de 25 cm d'espessor maxim amb mitjans mecanics, fins 
a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la maxima obtinguda en 
l ' assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclós 
en aquest preu). Fins i tot carrega, transport i descarrega a peu detall 
dels arids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels 
mateixos. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 
Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d ' amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions 
teóriques de l ' excavació, segons documentació grafica de Projecte. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara, en perfil compactat, el volum 
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d ' excavació no autoritzats. 

Llargada Amplada Al9ada 
0 , 300 

Total m2 

Subtotal 
276 , 000 

276 , 000 2 4 , 4 6 6 . 750 , 96 
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Pressupost parcial nº 3 Acondicionament del terreny 

Codi 

3.1.5.2 ACR020 

Uts . 
llarg 1 
ample 1 
cases 80 

Ut Denominació Amidament Preu Total 

m3 Formació de reblert amb sorra de O a 5 mm de diametre, en rases; i 
compactació en tongades successives de 25 cm d'espessor maxim amb mitjans 
mecanics, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la 
maxima obtinguda en l ' assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 
103501 (assaig no inclós en aquest preu). Fins i tot carrega, transport i 
descarrega a peu detall dels arids a utilitzar en els treballs de 
reblert i humectació dels mateixos. 
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d 'espessor uniforme. 
Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions 
teóriques de l'excavació, segons documentació grafica de Projecte. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara, en perfil compactat, el volum 
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

Llarg_ ada Am12lada Al ;;; ada Subtotal 
220 , 000 0 , 500 0 , 500 55 , 000 

6 , 000 0 , 500 0 , 500 1 , 500 
2 , 000 0 , 200 0 , 300 9 , 600 

Total m' ............. 66 , 100 21 , 40 1.414 , 54 
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Pressupost parcial nº 6 Ferms i paviments urbans 

Codi Ut Denominació Amidament Preu Total 

6.1 Bases i subbases 

6.1.2 De formigó 

6.1. 2 .1 MBH020 m2 Formació de subbase de formigó en massa amb fibres de 15 cm d 'espessor, 
realitzada amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament amb 
bomba, i fibres de polipropile Artevia "LAFARGE", amb acabat reglejat, 
peral seu posterior ús coma suport de paviment; recolzada sobre capa 
base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la 
superficie de recolzament del formigó, estesa i vibrat del formigó 
mitjan9ant regla vibrant i formació de juntes de constru9ao; embroquetat 
o connexió dels elements exteriors (cercols d ' arquetes, boneres, caixes 
sifóniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades sota la 
solera, i curació del formigó. 
Inclou: Preparació de la superficie de recolzament del formigó, 
comprovant la densitat i les rasants. Replanteig dels junts de 
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjan9ant tocaments, 
mestres de formigó o regles. Reg de la superficie base. Formació de junts 
de construcció i de junts de dilatació. Abocament i compactació del 
formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentació 
gráfica de Projecte. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara la superficie realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

Uts . Llargada Amp lada Subtotal 

la capa 920 

6.1.2.2 MBHOlO m2 

Total m2 

920 , 000 

920 , 000 19 , 81 18 . 225 , 20 

Formació de base de formigó en massa amb fibres de 10 cm d 'espessor, amb 
junts, realitzada amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i 
abocament amb bomba, i fibres de polipropile Artevia "LAFARGE", amb 
acabat reglejat, peral seu posterior ús coma suport de paviment; 
recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús 
p/p de preparació de la superficie de recolzament del formigó, estesa i 
vibrat del formigó mitjan9ant regla vibrant i formació de juntes de 
constru9ao; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cercols 
d ' arquetes, boneres, caixes sifóniques, etc.) de les xarxes 
d'instal ·lacions executades sota la solera, i curació del formigó. 
Inclou: Preparació de la superficie de recolzament del formigó, 
comprovant la densitat i les rasants. Replanteig dels junts de 
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjan9ant tocaments, 
mestres de formigó o regles. Reg de la superficie base. Formació de junts 
de construcció i de junts de dilatació. Abocament i compactació del 
formigó. Curat del formigó. 
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada segons documentació 
gráfica de Projecte. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara la superficie realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

Uts . Llargada Amplada Al9ada Subtotal 

2a capa 620 

6.3 Paviments urbans 

6.3.1 De llambordes 

Total m2 

620 , 000 

620 , 000 14 , 19 8 . 797 , 80 
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Pressupost parcial nº 6 Ferms i paviments urbans 

Codi 

6.3.1.1 MPA020 

Uts . 

214 

6.3.1.2 MPA021 

Ut Denominació Amidament Preu Total 

m2 Formació de paviment mitjan9ant col·locació flexible, en exteriors, de 
llambordins reservats ja existents, format rectangular, 200x100x60 mm, 
acabat superficial llis, color gris, aparellat a matajunt, amb reblert de 
juntes amb morter, executada segons pendents del projecte. Inclús p/p de 
ruptures, talls a realitzar per ajustar-los als cantells del confinament 
(no inclosos en aquest preu) i a les intrusions existents en el paviment, 
acabaments i peces especials. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Preparació de ! ' explanada. Estes 
i compactació de la base. Execució de l ' encontre amb els cantells de 
confinament. Col·locació de les llambordes. Neteja. 
Criteri d ' amidament de projecte: Superficie mesurada en projeccio 
horitzontal, segons documentació grafica de Projecte. No s ' han tingut en 
compte les escap9adures com factor d ' influencia per incrementar 
l ' amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant 
per cent de ruptures general. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara, en projecció horitzontal, la 
superficie realment executada segons especificacions de Projecte. 

Llargada Amplada 

Total m2 

Subtotal 

214 , 000 

214 , 000 21 , 13 4 . 521 , 82 

PA Previsió pera reparacions de trams de fa9anes, accessos peatonals a 
habitatges i accessos rodats a habitatges, que hagin quedat malmesos en 
la fase de demolicions i acondicionament del terreny. 

Total PA ............ : 1 , 000 2 . 969 , 06 2 . 969 , 06 

6.3.2 Continus de formigó 

6.3.2.1 MPC030 m2 

Uts . 

620 

Formació de paviment continu de 2 cm d'espessor, amb junts, realitzat amb 
formigó fluid colorejat amb agregats, fabricat in situ, color a escollir; 
i abuixardada mecanica de la superficie, amb acabat classe 3 de 
resistencia a l'enlliscament segons CTE; Model Green Line de la firma 
PAVISTAMP o equivalent. Inclús p/p de preparació de la superficie de 
recolzament del formigó; col ·locació i retirada d 'encofrats, execució de 
junts de construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors 
(cercols d ' arquetes, boneres, caixes sifóniques, etc.) de les xarxes 
d'instal ·lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat, curació 
del formigó, desvast i aplicació d ' hidrofugant. Neteja final del formigó 
mitjan9ant projecció d ' aigua a pressió. Sense incloure l'execució de la 
base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de retracció. 
Inclou: Preparació de la superficie de recolzament del formigó. 
Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció. 
Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superficie base. 
Abocament i compactació del formigó. Anivellat i remolinat manual del 
formigó. Curat del formigó. Retirada d'encofrats. Neteja de la superficie 
de formigó, mitjan9ant maquina hidronetejadora d ' aigua a pressió. 
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en projecció 
horitzontal, segons documentació grafica de Projecte. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara, en projecció horitzontal, la 
superficie realment executada segons especificacions de Projecte. 

Llargada Amplada 

Total m2 

Subtotal 

620 , 000 

620 , 000 54 , 40 33 . 728 , 00 

6.3.7 De pedra natural 
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Pressupost parcial nº 6 Ferms i paviments urbans 

Codi 

6.3.7.1 MPPOlO 

Uts . 

central 1 
laterals 2 
talls 
perpendicu 
lars 22 

Ut Denominació Amidament Preu Total 

m2 Subministrament i col·locació de paviment pera ús exterior en carrers 
comercials d 'escassa activitat, de rajoles de peces regulars de granit, 
d ' amples variables segons Projecte, acabat flamejat de la superficie 
vista, cantells serrats, rebudes a cop de maceta sobre capa de 2 cm de 
morter de ciment M-10, disposant de junts amb ample igual o superior a 1 
mm, reblert de junts amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
acolorida ambla mateixa tonalitat de les peces, i realitzat sobre ferm 
format per solera de formigó en massa (HM-20/P/20/I), de 25 cm 
d 'espessor, abocament des de camió amb estes i vibrat amb acabat 
reglejat, executada segons pendents del projecte, i col·locat sobre 
esplanada formada pel terreny natural adequadament compactat fina a 
arribar a una capacitat portant mínima definida pel seu índex CBR (5 <= 
CBR < 10). Inclús p/p de junts de dilatació i junts estructurals, talls a 
realitzar per ajustar-les a les veres del confinament o a les intrusions 
existents en el paviment, neteja del paviment i els junts. 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la 
solera de formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a 
col·locar. Col·locació individual, a pie de maceta, de les peces. 
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. 
Preparació de la lletada. Estesa de la beurada líquida pera reblert de 
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. 
Criteri d'amidament de projecte: Superficie mesurada en projecció 
horitzontal, segons documentació gráfica de Projecte. No s ' han tingut en 
compte les escap9adures com factor d'influencia per incrementar 
l ' amidament, cada vegada que en la descomposició s ' ha considerat el tant 
per cent de ruptures general. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara, en projecció horitzontal, la 
superficie realment executada segons especificacions de Projecte. 

Llar~ada Am2lada Al ~ ada Subtotal 

220 , 000 0 , 300 66 , 000 
220 , 000 0 , 100 44 , 000 

4 , 000 0 , 200 17 , 600 

Total m' ............. 127 , 600 98 , 11 12 . 518 , 84 
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Pressupost parcial nº 7 Instal ·lacions 

Codi 

7.1 Urbanes 

7. l. 1 IUOl 

Uts . 

5 

Ut Denominació Amidament Preu Total 

Ut Reconducció de cablejat d 'electricitat aeri perpendicular existent per 
sota del paviment. Inclou reconducció de cablejat, protecció vertical 
fins al seu soterrament i passatubs enterrats. Totalment acabat i en 
funcionament. Inclou gestions necessaries ambla Companyia Eléctrica. 

Llarg ada Amp lada Al 9 ada 

Total Ut 

Subtotal 

5 , 000 

5 , 000 1.937 , 63 9 . 688 , 15 

7.1.8 Xarxes d'aigua potable 

7.1.8.1 IUA020 m 

Uts . 

1 

7.1.8.2 IUA020b m 

Uts . 

1 

7.1.8.3 IUA020c m 

Uts . 

cases 80 

Subministrament i muntatge de tub de polietile PE 100, de color negre amb 
bandes blaves, de 110 mm de diametre exterior i 10 mm de gruix, SDRll, 
PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat, connexionat 
i provat per !'empresa instal·ladora mitjan9ant les corresponents preves 
de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i tra9at. Col·locació del tub. Realització de preves 
de servei. 
Criteri d ' amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
grafica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

Llarg ada 

220 , 000 

Total m 

Amp lada Al p da Subtotal 

220 , 000 

220 , 000 24 , 16 5 . 315 , 20 

Subministrament i muntatge de tub de polietile PE 100, de color negre amb 
bandes blaves, de 125 mm de diametre exterior i 11,4 mm de gruix, SDRll, 
PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat, connexionat 
i provat per ! ' empresa instal·ladora mitjan9ant les corresponents preves 
de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i tra9at. Col·locació del tub. Realització de preves 
de servei. 
Criteri d ' amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
grafica de Projecte. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

Llargada 

220 , 000 

Total m 

Amplada Al<;:ada Subtotal 

220 , 000 

220 , 000 30 , 85 6 . 787 , 00 

Subministrament i muntatge de tub de polietile PE 100, de color negre amb 
bandes blaves, de 63 mm de diametre exterior i 5,8 mm de gruix, SDRll, 
PN=16 atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat, connexionat 
i provat per ! ' empresa instal·ladora mitjan9ant les corresponents preves 
de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i tra9at. Col·locació del tub. Realització de preves 
de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
grafica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

Llargada 

2 , 000 

Total m 

Amplada Al9ada Subtotal 

160 , 000 

160 , 000 9 , 68 l. 548 , 80 
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Pressupost parcial nº 7 Instal ·lacions 

Codi 

7. l. 8. 4 IUA072 

tapes 
aigua 

7. l. 8. 5 IUA020d 

provisiona 
1 llarg 
provisiona 
1 cases 

Uts . 

80 

Uts . 

2 

80 

Ut Denominació Amidament Preu Total 

Ut Formació de pericó de pas soterrada, de formigó en massa "in si tu" 
HM-30/B/20/I+Qb, de dimensions interiors 15x15x15 cm, sobre solera de 
formigó en massa de 15 cm d ' espessor, formació de pendent mínima del 2%, 
amb el mateix tipus de formigó, tancada superiorment amb marc i tapa de 
ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús motlle reutilitzable 
de xapa metal·lica amortitzable en 20 usos, col ·lector de connexió de 
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, pera 
trobades, assentant-lo convenientment amb el formigó en el fons del 
pericó, connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, 
connexionat i provat mitjan9ant les corresponents preves de servei 
(incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de 
l ' extradós. 

m 

Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons 
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
Col·locació del motlle reutilitzable. Abocament i compactació del formigó 
en formació de l ' arqueta. Retirada del motlle. Acoblament i rejuntat dels 
col·lectors al pericó. Reomplert de formigó pera formació de pendents i 
col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. 
Col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes, neteja 
final i retirada d ' enderrocs. Carrega d ' enderrocs sobre camió o 
contenidor. Realització de preves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d 'unitats previstes, segons 
documentació grafica de Projecte. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara el nombre d 'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

Llargada Amp lada 

Total Ut 

Subtotal 

80 , 000 

80 , 000 115 , 03 9 . 202 , 40 

Subministrament i muntatge de tub de polietile PE 40 de color negre amb 
bandes blaves, de 20 mm de diametre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=lO 
atm. Inclús p/p de material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i 
provat per l ' empresa instal·ladora mitjan9ant les corresponents preves de 
servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i tra9at. Col·locació del tub. Realització de preves 
de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 
grafica de Projecte. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara la longitud realment executada 
segons especificacions de Projecte. 

Llargada Amp lada Al s;; acta Subtotal 

220 , 000 440 , 000 

2 , 000 160 , 000 

Total m ............. 600 , 000 2 , 51 l. 506 , 00 

7.1.9 Xarxes de sanejament 

7. l. 9.1 IUS012 

Uts . 
80 

7.1.9.2 IUS013 

Uts . 
10 

Ut Realització de noves escomeses de clavegueram pels habitatges, de PVC i 
diametre 200 mm, recobertes de formigó, totalment acabades i correctament 
connectades a la xarxa de clavegueram central nova i als habitatges 
existents. 

Ll argad a Ampl ad a Al 9ad a 

Total Ut 

Subtot al 
80 , 000 

80 , 000 155 , 01 12 . 400 , 80 

Ut Construcció de nous pous de registre del clavegueram, fets d'obra de 
fabrica amb acabat arrebossat per l'interior, amb els "pates" inclosos, 
totalment acabats. Inclou tapes de fosa. 

Llargada Ampla d a Alc;:ada 

Total Ut 

Subtotal 
10 , 000 

10 , 000 463 , 29 4 . 632 , 90 
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Pressupost parcial nº 7 Instal ·lacions 

Codi 

7.1.9.3 IUS091 

Uts . 

10 

7.1.9.4 IUS012b 

Ut s . 

llarg 1 
ample 1 

Ut Denominació Amidament Preu Total 

Ut Subministrament i muntatge d ' embornal prefabricat de formigó fck=25 MPa, 
de 50x30x60 cm de mides interiors, pera recollida d'aigües pluvials, 
col·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d ' espessor 
i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124, 
compatible amb superficies de llamborda, formigó o asfalten calent, 
abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, 
enrasada al paviment. Totalment insta! ·lat i connexionat a la xarxa 
general de desguas, incloent el reblert de l'extradós amb material 
granular i sense incloure l'excavació. 

m 

Inclou: Replanteig i tra9at de !'embornal en planta i al9at. Excavació. 
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i 
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal 
prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de 
l ' extradós. Col·locació del marc i la reixeta. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació grafica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

Llarg ada Amp lada Al 9 ada 

Total Ut 

Subtotal 

10 , 000 

10 , 000 99 , 50 995 , 00 

Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, 
amb refor9 sota cal9ada, format per tub de polipropile (PP), serie SN-10, 
rigidesa anular nominal 10 kN/m 2

, de 400 mm de diametre exterior i secció 
circular, amb una pendent mínima del 0,50%, pera conducció de sanejament 
sense pressió, col ·locat sobre sola de formigó en massa HM-20/B/20/I de 
10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior amb el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i 
compactat. Inclús p/p de accessoris, peces especials, junts de goma i 
lubricant pera muntatge, sense incloure l'excavació ni el posterior 
reblert principal de les rases. Totalment muntat, connexionat i provat 
mitjan9ant les corresponents preves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Replanteig i tra9at del conducte en planta i pendents. Eliminació 
de les terres soltes del fons de l ' excavació. Presentació en sec de tubs 
i peces especials. Abocat i compactació del formigó en formació de 
solera. Descens i col·locació dels col ·lectors en el fons de la rasa. 
Muntatge de la instal·lació, comen9ant per l'extrem de cap9alera. Neteja 
de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces. Realització 
de preves de servei. Execució del reblert envoltant. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció 
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, 
segons documentació grafica de Projecte. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara en projecció horitzontal, la 
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre 
cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió, incloent els trams 
ocupats per peces especials. 

Llargada Amplada Al9ada Subtotal 

220 , 000 220 , 000 
6 , 000 6 , 000 

Total m ............. 226 , 000 237 , 79 53 . 740 , 54 
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Codi 

7.1.9.5 IUS014 

Uts . 

Pl . Sant 
Josep 1 
Pl . Sant 
Pere 1 
Torrent 2 

Ut Denominació Amidament Preu Total 

Ut Subministrament i muntatge de la connexió de les noves escomeses a la 
xarxa general de sanejament ja existent a través de pou de registre 
(sense incloure). Inclús comprovació del bon estat de l ' escomesa 
existent, treballs de connexió, trencament del pou de registre des de 
!'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforació, 
acoblament i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta 
flexible, repas i brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en 
!'interior del pou, segellat, preves d 'estanquitat, reposició d ' elements 
en cas de trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el traro 
d ' escomesa existent. Totalment muntada, connexionada i provada. Sense 
incloure excavació. 
Inclou: Replanteig i tra9at de la connexió en el pou de registre. 
Trencament del pou amb compressor. Col ·locació de la connexió de servei. 
Resolució de la connexió. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gráfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de Projecte. 

Llarg ada Am2 lada Al ~ ada Subtotal 

1 , 000 

1 , 000 
2 , 000 

Total Ut ............. 4 , 000 260 , 85 1 . 043 , 40 
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Pressupost parcial nº 11 Gestió de residus 

Codi Ut Denominació Amidament Preu Total 

11.2 Gestió de terres 

11.2.1 Transport de terres 

11. 2. l. 1 GTA020 m3 

Ut s . 

excava ció 920 
tub xarx a 
sanejament 
llarg 
tub xarxa 
sanejament 
ample 
cases 80 

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l ' obra o 
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distancia 
maxima de 10 km, considerant el temps d'espera pera la carrega en obra, 
anada, descarrega i tornada. Sense incloure la carrega en obra. 
Inclou: Transport de terres a l ' abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les 
mateixes mitjan9ant la seva cobertura amb teles. 
Criteri d ' amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions 
teóriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny 
considera t. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara, incloent l ' estufament, el volum de 
terres realment transportat segons especificacions de Projecte. 

Llar~ada Am12lada Al ;;; ada Subtotal 

O, 600 552 , 000 

220 , 000 0 , 500 0 , 500 55 , 000 

6 , 000 0 , 500 0 , 500 1 , 500 
2 , 000 0 , 200 0 , 300 9 , 600 

Total m' ............. 618 , 100 4 , 62 2 . 855 , 62 

11.2.2 Lliurament de terres a gestor autoritzat 

11. 2. 2. 1 GTB020 m3 

Ut s . 

excava ció 920 
tub xarx a 
sanejament 
llarg 
tub xarxa 
sanejament 
ample 
cases 80 

Canon d ' abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d ' amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions 
teóriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny 
considera t. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara, incloent l ' estufament, el volum de 
terres realment entregat segons especificacions de Projecte. 

Llar~ada Am12lada Al ;;; ada Subtotal 

O, 600 552 , 000 

220 , 000 0 , 500 0 , 500 55 , 000 

6 , 000 0 , 500 0 , 500 1 , 500 
2 , 000 0 , 200 0 , 300 9 , 600 

Total m' ............. 618 , 100 2 , 43 1.501 , 98 

11. 3 Gestió de residus inertes 

11. 3. 1 Transport de residus inertes 
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Pressupost parcial nº 11 Gestió de residus 

Codi 

11. 3. l. 1 GRA020 

llambordes 
restem 
llambordes 
aprofitade 
sen 
voreres 
col ·lector 
escomeses 

Uts . 

920 

- 214 

2 

Ut Denominació Amidament Preu Total 

m3 Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts 
produits en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l ' obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km 
de distancia, considerant el temps d'espera pera la carrega a maquina en 
obra, anada, descarrega i tornada. 
Criteri d ' amidament de projecte: Volum teóric, estimat a partir del pes i 
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, 
segons documentació gráfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent l ' estufament, el volum de 
residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

Llargada Amp lada Al <; ada Subtotal 

0 , 200 184 , 000 

0 , 200 - 42 , 800 
220 , 000 0 , 400 0 , 400 35 , 200 

80 , 000 0 , 200 0 , 200 6 , 400 

Total m' ............. 182 , 800 1 , 95 356 , 46 

11.3.2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 

11. 3. 2 .1 GRB020 

llambordes 
restem 
llambordes 
aprofitade 
sen 
voreres 
col ·lector 
escomeses 

m3 

Uts . 

920 

- 214 

2 

Canon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus 
inerts produits a obres de construcció i/o demolició, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. Sense incloure el transport. 
Criteri d ' amidament de projecte: Volum teóric, estimat a partir del pes i 
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, 
segons documentació gráfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent l ' estufament, el volum de 
residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

Llargada Amplada Al9ada Subtotal 
0 , 200 184 , 000 

0 , 200 - 42 , 800 
220 , 000 0 , 400 0 , 400 35 , 200 

80 , 000 0 , 200 0 , 200 6 , 400 

Total m' ............. 182 , 800 18 , 67 3 . 412 , 88 

11.4 Gestió de residus perillossos 

11.4.2 Transport de residus perillossos 

11. 4. 2. 1 GEB020 m3 

Uts . 

10 

Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d ' una 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l ' obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, considerant anada, descarrega i tornada, sense 
incloure el plastificat, etiquetatge i paletitzat, ni la carrega dels 
mateixos. 
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l ' obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. Descarrega dels residus. 
Criteri d ' amidament de projecte: Volum teóric, estimat a partir del pes i 
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, 
segons documentació gráfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara, incloent l ' estufament, el volum de 
residus realment transportat segons especificacions de Projecte. 

Llargada Amplada Al9ada 

Total m' 

Subtotal 
10 , 000 

0 , 000 

10 , 000 99 , 13 991 , 30 

11.4.3 Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat 



Pavimentació c/St Pere Pagina 14 
Pressupost parcial nº 11 Gestió de residus 

Codi 

11.4.3.1 GEC020 

escomes es 
habitatges 

Uts . 

10 

Ut Denominació Amidament Preu Total 

m3 Canon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus 
perillosos, d ' elements de fibrociment amb amiant procedents d ' una 
demolició. Sense incloure el cost del plastificat, etiquetatge i 
paletitzat, ni el transport. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teóric, estimat a partir del pes i 
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, 
segons documentació gráfica de Projecte. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara, incloent l ' estufament, el volum de 
residus realment entregat segons especificacions de Projecte. 

Llargada Amp lada 

Total m3 

Subtotal 

10 , 000 
0 , 000 

10 , 000 164 , 4 9 l. 64 4 , 90 



Pavimentació c/St Pere Pagina 15 

Pressupost parcial nº 12 Seguretat i salut 

Codi 

12.1 XEH 01 

Ut s . 

6 

Ut Denominació Amidament Preu Total 

Ut Assaig sobre una mostra de formigó sense D.O.R. amb determinació de: 
consistencia del formigó frese mitjan9ant el metode d ' assentament del con 
d 'Abrams i resistencia característica a compressió del formigó endurit 
mitjan9ant control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, 
recap9at i ruptura a compressió. 

Llargada Amp lada Al <;: ada 

Total Ut 

Subtotal 

6 , 000 

6 , 000 90 , 83 54 4 , 98 

12.2 Sistemes de protecció col ·lectiva 

12.2.2 Delimitació i protecció devores d'excavació 

12.2.2.1 YCB030 

Uts . 

t anques 

12.2.2.2 YCB040 

Uts . 

40 

m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjan9ant tancat perimetral 
format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groe, amb 
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, pera limitació de pas 
de vianants, amb dos peus metal·lics, amortitzables en 20 usos. Inclús 
p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi. 
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudio Estudi 
Basic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d ' obra: S ' amidara la longitud realment muntada segons 
especificacions d ' Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut. 

Llargada 
40 , 000 

Tot al m 

Amp lada Al <;: ada Subtotal 

40 , 000 

40 , 000 3 , 48 139 , 20 

Ut Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjan9ant passarel·la 
d ' acer, de 1,50 m de longitud pera amplada maxima de rasa de 0,9 m, 
amplada útil de 0,87 m, amb plataforma de superficie antilliscant sense 
desnivells, amb 400 kg de capacitat de carrega, entornpeus laterals de 
0,15 m, baranes laterals de 1 m d'altura, amb travesser lateral i 2 
orificis de fixació de la plataforma al sól, amortitzable en 20 usos. 
Inclús p/p d'elements de fixació al terra i manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi. 
Inclou: Col·locació de la passarel·la sobre el sól. Fixació de la 
passarel ·la al terra. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de 
magatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d ' amidament de projecte: Nombre d 'unitats previstes, segons 
Estudio Estudi Basic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d 'unitats realment 
col·locades segons especificacions d 'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i 
Salut. 

Llargada Amplada Al<;:ada 

Total Ut 

Subtotal 

40 , 000 

40 , 000 16 , 50 660 , 00 

12.4 Equips de protecció individual 

12.4.9 Conjunt d'equips de protecció individual 

12.4.9.1 YIXOlO 

Uts . 

10 

Ut Conjunt d ' equips de protecció individual, necessaris peral compliment de 
la normativa vigent en materia de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc 
d ' emmagatzematge o retirada a contenidor. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d 'unitats previstes, segons 
Estudio Estudi Basic de Seguretat i Salut. 
Criteri de mesura d ' obra: Es mesurara el nombre d 'unitats realment 
subministrades segons especificacions d 'Estudi o Estudi Basic de 
Seguretat i Salut. 

Llargada Amplada Alc;:ada 

Total Ut 

Subtotal 
10 , 000 

10 , 000 296 , 91 2 . 969 , 10 



Pressupost d'execució material 

2. Demolicions ....................................... . 
3. Acondicionament del terreny ......................... . 
6. Ferms i paviments urbans ............................ . 
7. Instal · lacions ...................................... . 
11. Gestió de residus .................................. . 
12. Seguretat i salut .................................. . 

Total: 

52.327,37 
13.556,19 
80.760,72 

106.860,19 
10.763,14 

4.313,28 

268.580,89 

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de 
DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU 
CENTIMS. 

Moia, setembre de 2018 
Arquitecte Tecnic 

Magí Cuberta 



Projecte : Pavimentació c/St Pere 

Capítol 

Capítol 2 Demolicions 
Capítol 2 . 6 Ferms i paviments 
Capítol 2 . 6 . 1 Talls 
Capítol 2 . 6 . 4 Paviments exteriors 
Capítol 3 Acondicionament del terreny 
Capítol 3 . 1 Moviment de terres en obra civil 
Capítol 3 . 1 . 2 Excavacions 
Capítol 3 . 1 . 5 Esteses , reomplerts i compactacions 
Capítol 6 Ferms i paviments urbans 
Capítol 6 . 1 Bases i subbases 
Capítol 6 . 1 . 2 De formigó 
Capítol 6 . 3 Paviments urbans 
Capítol 6 . 3 . 1 De llambordes 
Capítol 6 . 3 . 2 Continus de formigó 
Capítol 6 . 3 . 7 De pedra natural 
Capítol 7 Instal ·lacions 
Capítol 7 . 1 Urbanes 
Capítol 7 . 1 . 8 Xarxes d ' aigua potable 
Capítol 7 . 1 . 9 Xarxes de sanejament 
Capítol 11 Gestió de residus 
Capítol 11 . 2 Gestió de terres 
Capítol 11 . 2 . 1 Transport de terres 
Capítol 11 . 2 . 2 Lliurament de terres a gestor autoritzat 
Capítol 11 . 3 Gestió de residus inertes 
Capítol 11 . 3 . 1 Transport de residus inertes 
Capítol 11 . 3 . 2 Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat 
Capítol 11 . 4 Gestió de residus perillossos 
Capítol 11 . 4 . 2 Transport de residus perillossos 
Capítol 11 . 4 . 3 Lliurament de residus perillosos a gestor autoritzat 
Capítol 12 Seguretat i salut 
Capítol 12 . 2 Sistemes de protecció col ·lectiva 
Capítol 12 . 2 . 2 Delimitació i protecció devores d ' excavació 
Capítol 12 . 4 Equips de protecció individual 
Capítol 12 . 4 . 9 Conjunt d ' equips de protecció individual 

Pressupost d ' execució material 
13% de despeses generals 
6% de benefici industrial 

Suma 
21% 

Pressupost d ' execució per contracta 

Import 

52 . 327 , 37 
19 . 356 , 12 
l. 743 , 80 

17 . 612 , 32 
13 . 556 , 19 
13 . 556 , 19 

5 . 390 , 69 
8 . 165 , 50 

80 . 760 , 72 
27 . 023 , 00 
27 . 023 , 00 
53 . 737 , 72 

7 . 490 , 88 
33 . 728 , 00 
12 . 518 , 84 

106 . 860 , 19 
106 . 860 , 19 

24 . 359 , 40 
72 . 812 , 64 
10 . 763 , 14 

4 . 357 , 60 
2 . 855 , 62 
1.501 , 98 
3 . 769 , 34 

356 , 46 
3 . 412 , 88 
2 . 636 , 20 

991 , 30 
1.644 , 90 
4 . 313 , 28 

799 , 20 
799 , 20 

2 . 969 , 10 
2 . 969 , 10 

268 . 580 , 89 
34 . 915 , 52 
16 . 114 , 85 

319 . 611 , 26 
67 . 118 , 36 

386 . 729 , 62 

Puja el pressupost d ' execució per contracta a l ' expressada quantitat de TRES - CENTS VUITANTA- SIS 
MIL SET - CENTS VINT - I - NOU EUROS AMB SEIXANTA- DOS CENTIMS . 

Moia , setembre de 2018 
Arquitecte Tecnic 

Magí Cuberta 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

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

DECRET 89 /2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc 

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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

Obra: Reurbanització del Correr de Sant Pere 
-,11uac10: e/ de Sant Pere 

Municipi: Moiá !Comarca: Moianés 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 

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

Codificació residus LER Pes 

Ordre MAM/304/2002 
grava i sorra compacta º·ºº grava i sorra salta º·ºº argiles º·ºº terra vegetal º·ºº pedraplé º·ºº terres contaminad es 170503 º·ºº altres º·ºº 

lolals d'excavació 0,00 1 

Destí de les !erres i materials d'excavació 

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu 

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 laltra obra 
terres reutilitzades i terres portades a abocador 

no 1 1 no 1 

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes/mL Pes Volum aparent/mL 

Ordre MAM/304/2002 (tones/m"J (tones) (mº/m"J 

obra de fObrica 170102 0,542 0,000 0,512 

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 

petris 170107 0,052 386,400 0,082 

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 

plOstics 170203 0,004 0,000 0,004 

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 

betums 170302 0,009 179.400 0,001 

fibrociment 170605 0,01 O 4,600 0,018 

0,000 

0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 

totals d'enderroc 0,7556 570,40 1 0,7544 

Residus de construcció 

Codificació re~ Pes/mL Pes Volum aparent/m 

Ordre MAM/304/2' ¡tones¡m-¡ (tones) ¡m-¡m-¡ 

sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 

obra de fObrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 

altres 0,0010 0,0000 0,0013 

embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 

plóstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 

pa per i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 

totals de construcció 0,00 1 

INVENTAR! DE RESIDUS PERILLOSOS. 

Enderroc, Rehabililació, 

si 

ti pus 

quantitats 

codificació 

Volum 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 m 

és residu 

abocador 

1 

Volum aparent 

(mºJ 

0,000 

0,000 

276,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

230,000 

1,840 

0,000 

0,000 

0,000 

3 

507,84 m' 

Volum aparent 
¡m-¡ 

0,0000 

0,0000 
0,0000 

0,0000 
0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 
0,0000 

0,0000 
0,0000 

0,00 mº 

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

Materia Is de construcció que contenen amiant 

Residus que contenen hidrocarburs 

Residus que contenen PCB 

especificar 

especificar 

especificar 

Terres contaminades especificar 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabililació, 

MINIMITZACIÓ 

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

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts deis materia Is que es retiren 

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

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

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

5.-

6.-

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

1.- Emmagatzematge adient de materia Is i productes 
2.- Conservació de materia Is 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 superficies dures 
4.-
5.-

6.-

IELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES 

fusta en bigues reutilitzables 0,00 1 

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 1 

acer en perfils reutilitza bles 0,00 1 

altres: 0,00 1 

Total d'elements reutilitzables 1 0,00 t 

GESTIÓ (obra) 

Yerres 

minimització 

gestió dins obra 

8 
~ 

0,00 m' 

0,00 m' 

0,00 m' 

0,00 m' 

o,oo m 

Excavació / Mov. !erres Volum reutiliza ció Terres pera l'abocador 

1erru veye1u1 

yruve::¡¡ ::¡urre::¡¡ fJeUIUfJle 

ury11e::¡ 

u11re::¡ 

1erre!> cur11urrnnuue!> 

Total 

m' (+20%) 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

a la mateixa obra a altra autoritzada (m3) 

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

0,00 

0,00 0,00 0,00 

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 tones Projecte cal separar lipus de residu 

Formigó 80 0,00 no inert 

Maons, teules i cerCJmics 40 0,00 no inert 

Metalls 2 0,00 no no especial 

Fusta 1 0,00 no no especial 

Vidres 1 0,00 no no especial 

Plastics 0,50 0,00 no no especial 

Paper i cartró 0,50 0,00 no no especial 

Especials* inapreciable inapreciablE si especial 
* Dlns els res1dus espeaals h1 ha 1nclosos els envasas que contenen restes de matenes penlloses, vern1ssos, p1ntures, disolvents, desencofrants, etc ... i els materials 
que h:Jgin estat ca,taminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractoran a part de la resta de residus 

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

lcontenidor per Formigó 

lnerts Contenidor per CerClmics (maons,teules ... ) 

Contenidor per Metalls 

Contenidor per Fustes 

Contenidor per PIClstics 

No especia Is Contenidor per Vidre 

Contenidor per Paper i cartró 

Contenidor per Guixos i altres no especia Is 

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp 

R.D. 105/2008 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

si 

projecte* 

si 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

si 

*Ala cel-la projecte apareixen per defecte les dades del R.O. 105/20)3. Es permet la posibilitat d'ircrementar les fraccions que se separen, per peder-ne millorar 

la gestió, perü en cap cases permet no separar si el R.D. ho obliga. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabililació, 

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

gestió fora obra 

pressupost 

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les 
realitzarO fora de l'obra un gestor autoritzat D 
lnstal ~acions de reciclatge i/o valorització D 
Dipósit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció D 

Ti pus de residu i Nom, adrec;:a i codi de gestor del residu (decret 161/2001) 
tipus de residu gestor adrec;:a codi del gestor 

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel cOlcul del pressupost estimatiu: Costos* 

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i: Classificació a obra: entre 12-16 €/m" 

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/mº (mínim 100 €) 

La distancia mitjana al abocador: 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m" 

Els residus especia Is i perillosos en bidons de 200 l. Auocauor: runa uru1a 1uarreJa1i: en1re 1 ~-¿~ re.¡m 

Contenidors de 5 m"' per cada tipus de residu Especia Is**: nu m. transports a 200 €/ tra nsport 

Lloguer de contenidors inclós en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m 

La gestió de terres inclou la seva caracterització*** Gestor terres contaminad es: entre 70-90 €/m" 

Els preus recoll1ts per l'OCT s'han obt1rgut deis a becad a s I valontzadors de Catalunya, que han subm1n1strat dades (20)3-2üJ9) 

12,00 

5,00 

4,00 
15,00 

o 
5,00 

70,00 

Malgrat ser de dificil quantificació, sempre h muró residus especia Is a obra, per tant sempre caldró um previsió de nombre de transports perla seva correcta 
gestió 

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o ro, i amb quines proporcions hi són presents 
(dins el cost s'ha previst um caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzadó l .COJ euros) 

RESIDU 

Excavació 

Terres 

Terres contaminades 

Construcció 

Formigó 

Maons i cerCmics 

Petris barrejats 

Metalls 

Fusta 

Vidres 

PICstics 

Paper i cartró 

Guixos i no especials 

Altres 

Perillosos Especials 

Elements Auxiliars 

Casetes d'emmagatzematge 

Compactadores 

Matxucadora de petris 

Volum 

m3 (+20%) 

0,00 

0,00 

m3 (+35%) 

0,00 

0,00 

372,60 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

312,98 

Classificació 

12,00 €/m3 

0,00 

0,00 

3]55,81 

3]55,81 

Transport 

5,00 €/m' 

1-863,00 

1,863,00 

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de tormigó, ele,) 

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de: 23]27, 17 € 

El volum deis residus és de: 507,84 mº 

Valoritzador / Abocador 

5,00 €/m3 70,00 €/m3 

0,00 

0,00 

runa neta runa bruta 

4,00 €/m
3 

15,00 €/m3 

0,00 

0,00 

5,589,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

12,519,36 

0,00 18, 108,36 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

150,00!euros 



o 
'" 
~ 
.Q 

2 
o 
> e 
.2 
o 
o u 
a, 
1J 

iíl 
ü 
a, 

3 
[! 
'.". 
1J 
'o, 
$ 
o 
u 

.8 
e u 
·~ 
2 g 
el 
e 
o 
u 
o 
e 
;g 
o 

•O ·o 
J;¡ 
Q. 
E 
,«: 

•O ·o 
o 
§ 
.Q 

o 
.e 
a, 

°' ú 
g 
a, 
1J 
,li 

'3 
º ifl 
°' 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabililació, 

documentació grClfica 

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

-

~ c=J.c::=::J c::=::J.c=J f LJJ \ / o 

-
CONTEN1DOR9 M' 330 

Contenidor 9 m3
• Apte pera formigó, ceramics, petris i fuste !unitats 

,;::::===========:::;i-

D j 1 11 1~ \ / 
CONTENIDOR 5 M ' AMB TAPES l. 330 L 

Contenidor 5 m3
• Apte pera plastics, paper i cartró, metalls i fusta !unitats 

\~/ 
CONTENIDOR 5Mª 

1 330 1-

Contenidor 5 m3
• Apte pera formigó, ceramics, petris, fusta i metalls !unitats 

-

:il 

TI TI 

CONTENIDOR 1000 L CONTENIOOR 200 L 

Contenidor 1000 L. Apte pera paper i cartró, plastics 

!unitats 
Bidó 200 L .Apte pera residus especials 

!unitats 1 1 

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plOnols de les instal ·lacions previstes pera emmagatzematge, maneig, separa ció i altres 
operacions de gestió deis residus dins l'obra, si s'escau. 

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

Estudi de Seguretat i Salut 

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus 

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

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

Casetes d'emmagatzematge 

Compactad ores 

Matxucadora de petris 

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc .. ) 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabililació, 
plec de condicions 

lecniques 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició deis residus generats a obra, s'ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elabora! per el Contractista, aprovat perla Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat. 

Aquest Pla ha estat elabora! en base a l'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 deis residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s1escau perla Direcció Facultativa i se 1n 

donará comunicació pera la seva acceptació a la Propietat. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabililació, 
fianc;:a 

FIAN<;:A 

!FIAN<;:A MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010 

Perles característiques del projecte, de com s'executará l'obra i donades les operacions de minimització aba ns 

descrites, el cálcul inicial de generació de residus, a efectes del cálcul de la fian9a, s'estima que es podrá reduir en un 

percentatge del: 

Previsió inicial de l'Estudi 

Total excavació (tones) 0,00 T 

Total construcció i enderroc (tones) 570,40 T 

Percentatge de reducció per 

minimització 

0,00 % 

Previsió final de 

l'Estudi 
0,00 T 

570,40 T 

Si perles previsions del Pla de gestió de residus {que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació deis procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizaró i les noves dades es taran arribar a : 

L'Ajuntament d'/de Moia 

Calcul de la fianc;:a 

Residus d'excavació * O T 1 11 euros/T 0,00 euros 

Residus de construcció i enderroc * 570,4 T 1 11 euros/T 627 4,40 euros 

PES TOTAL DELS RESIDUS 1 570,4 Tones 

ITolal fianc;:a ** 1 6.274,40 euros 

-~ * Trasvassar les dades deis totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi {aparta! superior) 
D 
~ ** Fian9a mínima 150€ 
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS. 

1. GENERALITATS 

1.1. Objecte del Plec de Condicions. 

El present Plec de condicions té caracter complementari del Plec de condicions 
economicoadministratives que regula el Contracte d'obres. 
Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells 
técnics i de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i 
d'acord amb la legislació aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor de l'esmentada obra, 
als seus técnics i encarregats, i a la Direcció Facultativa de l'Administració, així com les relacions 
entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre al compliment del contracte d'obra. 

1.2. Ambit d'aplicació. 

El present plec s'aplicara a tates les obres necessaries per a la construcció del "PROJECTE DE 
REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT PERE, DE MOIÁ". 

1.3. Documentació del contracte d'obra. 

Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que fa al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra. 

2. El Plec de condicions economicoadministratives. 
3. La documentació del Projecte (memoria, planols, amidaments i pressupost). Excepte els annexes a 
la Memoria que són merament informatius. 

4. El Plec de condicions facultatives i Técniques. 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit s'incorporen al 
Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les grafiques, excepte quan aquestes es 
realitzen a nivell de detall a planols, també preval la cota sobre la mesura a escala. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 
sense que aixo suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tan sois, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents Contractuals, definits anteriorment, constitueixen la base del Contracte; per tant, 
el Contractista no podra al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades 
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinaria i 
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distancies de transport, característiques deis 
materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun 
document Contractual. 

El Contractista sera, dones, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, contingudes en el 
present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevalen sobre les Prescripcions Técniques Generals contingudes en el present Plec. 



Alió que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i ornes als Planols o viceversa, haura de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

1.4. lnstruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletóries i complementaries del contingut d'aquest Plec, les 
disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a alió que en eli 
s'especifica. 

Amb caracter general : 

Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Real Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Reial Decret 
1098/2001 del 12 d'octubre. 

Plec de Clausules Administratives Particulars que s'estableixin per a la contractació 
d'aquestes obres. 

Condicions Técniques d'elements simples i compostos d'edificació, urbanització i enginyeria 
civil, lnstitut de la Construcció de Catalunya. 

Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document técnic" de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados". 

Reglament Nacional del Trebali a la Construcció i Obres Públiques Disposicions 
Complementaries (ordre d'11 d'abril de 1946 i 8 de febrer de 1951). 

Estudi de seguretat i salut en el trebali en els projectes d'edificació i obres públiques, aprovat 
per Reial Decret 1627 /1997 de 24 d'octubre. 

Plec de Prescripcions Técniques Generals pera Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/1975), 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificacions introdu"fdes fins al 
moment actual, i que en el seu dia (quan s'editi) passara a denominar-se Pg-4/88 (O.M. 21 de 
gener 1988). 

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Canonades de Prove"fment d'Aigües, aprovat 
per O.M. de 28 de juliol de 1974 (M.O.P.U.). 

lnstruccions a complir per els tubs de materials plastics, per el subministrament d'aigua i 
calefacció fins 90° (D.O.G 18-11-1988 i D.O.G. 16-12-1988). 

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions, 
aprovat per O.M. de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86), (M.O.P.U.). 

Plec de Condicions Facultatives Generals per a les Obres de Prove"fment d'Aigües, de la 
vigent lnstrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les Obres de Sanejament de Poblacions, de 
la vigent lnstrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.( Decret Legislatiu 1/1988 28-

1-1988) 

Plec General de Condicions Técniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 
Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

lnstrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural EHE-08, aprovada per 
Reial Decret 124 7 /2008, de 18 de juny 2008. 



Norma del Laboratori de Transports i Mecanica del Sol per a l'execució d'assaigs de materials 
actualment en vigencia (M.O.P.U.). 

Metodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

Normes U.N.E. 

Normes Basiques de l'Edificació. (NBE del M.O.P.U.) 

Norma NBI-CPl/91 

Decret 241/94 sobre "Condicionats urbanístics i de protecció contra lncendis complementaris 
de la NBI-CPl/91" 

Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, teléfon i gas). 

Normes Tecnológiques de l'Edificació. (NTE del M.O.P.U.). ECG, ECR, ECS, ECT, ECV, IAT, 
IEB, IEE, IEP, IER, IET, IFA, IFR, IGC, IGN, ISA, ISD, ISS. 

UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

Norma MV-105 "Roblones de acero", última edició. 

Norma MV-106 "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero", última edició. 

Norma MV-107 "Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero", última edició. 

Norma MV-201 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo", última edició. 

Normes basiques per les instal-lacions interiors de subministrament d'aigua. 

Plec General de Condicions Facultatives per Canonades d'Abastament d'aigües. 

lnstrucció de l'I.T.E.C.C. per tubs de formigó armat o pretesat. 

Recomanacions de l'I.T.E.C.C. per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en 
massa. (T.H.M.73). 

Normes de pintures de l'lnstitut Nacional de Tecniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

Recomanacions practiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

Els senyals de transit han de complir la lnstrucció 8.1 I.C. i els senyals d'obra la lnstrucció 8.3. 
I.C. 

Les marques vials compliran amb alió establert a la Norma 8.2-1.C. "Marques Vials", aprovada 
per O.M. de 16 de juliol de 1987. 

Normes i especificacions A.S.T.M., series C i D. 

Especificacions A.C.I. Standard 850-51. 



Amb caracter particular : 

lnstrucció pera la recepció de ciments RC-03. 

lnstruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EH PRE-72, aprovada 
per Ordre de Presidencia del Govern de 5 de maig de 1972. 

Real Decreto 1627 /97, de 24 de octubre sobre Seguretat i Salut. 

lnstrucció EM-62 d'Estructures d'Acer de l'lnstitut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment. 

Reglament de recipients a pressió 

lnstrucció per a tubs de formigó armat o pretesat de l'lnstitut Eduardo Torroja de la 
Construcció i del Ciment, juny de 1980. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 
2002 

Reglament de línies eléctriques d'Alta Tensió. Decret 3151 /68 de 28 de Novembre. 

Reglament d'Estacions de transformació d'energia eléctrica. 

Instrucciones técnicas complementarias ITC BT 01-51 según lo dispuesto en el REBT 

Reglament de Línies Aéries d'Alta Tensió. 

Especificacions técniques de baculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985 de 18 
de desembre. 

Llei 6/2001 de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat pera la protecció del medi 
ambient. 

lnstruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotécnic per a BT, publicades al 
DOGC. 

Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l'Ordre 
del Ministeri d'I ndústria de 18 de novembre de 197 4. 

Decret 241 /1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis 
en els edificis, complementaris de la NBE-CPl/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció 
d'errades DOGC 2005, de 30.1.1995). 

Normes UNE, DIN, ASTM, AWWA, ASME, ANSI i EN, a decidir per l'Administració. 

Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectóniques. 

Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

Llei de Protecció de l'Ambient Atmosféric. 

El Contractista esta obligat al compliment de totes les lnstruccions, Plecs o Normes de tota índole 
promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament i d'altres Organismes 
competents, que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la 



2. DISPOSICIONS FACUL TATIVES. 

2.1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES. 

2.1.1. DIRECC/Ó DE L'OBRA 

L'Administració designara el técnic competent que dirigira les obres. Les seves ordres hauran de ser 
acceptades pel Contractista com dictades directament per la propia Administració, i podra exigir, per 
part seva que li siguin donades per escrit i signades. 
L'Administració o el propi director de l'obra, denominara els col·laboradors que hagi de tenir aquest per 
al desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció facultativa. 
El Contractista no podra recusar cap membre de la Direcció facultativa. 

L'Administració, a través de la direcció de l'obra, efectuara la inspecció, comprovació i vigilancia per a la 
correcta realització de l'obra contractada, tot ajustant-se al que disposen la clausula 58 del Plec de 
Clausules Administratives Generals. 

2.1.2. FUNCIONS DE LA DIRECC/Ó DE L'OBRA 

La Direcció facultativa, estara encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per 
mantenir el control i vigilancia de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi: 

a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions degudament 
autoritzades. 

b) Exigir al Contractista les condicions contractuals. 

c) Definir aquelles condicions técniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte. 
d) Resoldre tots els problemes técnics que sorgeixin per interpretació de planols, condicions de 

materials i manera de realitzar les unitats d'obra, sense contradir el Contracte. 

e) Estudiar i resoldre les incidéncies que es plantegin a les obres. 

f) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte 

de recepció. 

g) Elaborar el Projecte de l'obra executada "As-built" amb les dades recopilades i presentades a 
la Direcció d'Obra per part del contractista, segons s'especifica al punt 2.4.1 del present Plec. 

INSPECCIÓ DE LES OBRES 

Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració. 
El Contractista posara a la seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al compliment de la 
seva missió, i queda obligat a acompanyar durant les seves visites. 

2.1.3. CONTRACTISTA 

Correspon al Contractista: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, 
en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per 
l'observació de la normativa vigent en materia de seguretat i higiene en el treball. 

c) Designar un técnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra 
inclós en el casque no existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de seguretat que estigui 
a l'obra tota la jornada laboral. Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra 
respectivament o altres amb aquesta funció específica. 

d) Abans de comenc;ar les obres, sol·licitar a les diferents entitats subministradores o propietaris 
de serveis planols de definició de la posició deis esmentats serveis, comunicar a cada 
companyia de servei la data inici d'obra amb el temps d'antelació que exigeixi cada companyia 
i obtenir les actes de control de l'obra de les companyies de serveis pertinents, 



comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripció de la 
Direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o 
documents d'idonenat requerits per les normes d'aplicació. 

h) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.) 
necessaris per a la legalització davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que 
l'Administració determini, així com en els Serveis d'lndústria de la Generalitat. 

i) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que es 
practiquin. 

j) Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per 

l'acompliment de la seva comesa. 

k) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

1) Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra. 

m) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

2.2. OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONTRUCTOR O CONTRACTISTA. 

2.2. 1. Verificació deis documents del projecte. 

Abans de comenc;ar les obres, el Contractista consignara per escrit que la documentació presentada li 
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol· licitara 
els aclariments pertinents. 

2.2.2. Pla de seguretat i salut. 

El contractista esta obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus 
mitjans i metodes d'execució, que s'haura d'aprovar, abans de I' inici de l'obra, pel coordinador en 
materia de seguretat i salut. 

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de 
l'obra, haura de ser aprovat per l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra. 

Sera obligatoria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en materia de seguretat i salut, 
fins i tot en el suposit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat que estigui a 
l'obra tata la jornada laboral. 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a 
ells directament o, en tot, cas, als treballadors autonoms contractats per ells. Els contractistes i 
subcontractistes respondran solidariament de les conseqüencies que es derivin de l'incompliment de 
les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

2.2.3. Oficina a /'obra. 

El Contractista habilitara a l'obra una oficina a la qual hi haura una taula o taulell adequat, on es pugui 
estendre i consultar els planols. En aquesta oficina el Contractista tindra sempre a disposició de la 
Direcció facultativa: 

a) El projecte d'execució complet, inclosos els complements que es redactin. 

b) El Contracte d'Obres. 

c) El Llibre d'Ordres i Assistencies. 

d) El Pla de Seguretat i Salut. 

e) El Llibre d'lncidencies. 

f) El Reglament i Ordenanc;a General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
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Disposara a mes el Constructor una oficina per a la Direccio Facultativa, convenientment condicionada 
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'lncidencies, que haura de restar sempre a l'obra, es trabara en poder del coordinador en 



materia de seguretat i salut. 

2.2.4. Representació del contractista. 

Abans de comenc;ar les obres, el contractista comunicara a la direcció facultativa la relació detallada 
de la maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a l'execució deis treballs. 
El Contractista esta obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat seu a 
l'obra, que tindra el caracter de Cap d'obra amb residencia en la localitat on es desenvolupin els 
treballs, amb dedicació plena, (haura de romandre durant les hores de treball a peu d'obra), i amb 
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 
Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'apartat 2.1.3. 
Quan la importancia de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions 
economicoadministratives, el Delegat del Contractista sera un facultatiu competent. També es 
determinara el personal facultatiu o especialista que el Contractista s'obligui a mantenir en l'obra com 
a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L' incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la naturalesa deis treballs, facultara a la Direcció facultativa per tal d'ordenar la 
paralització de les obres, sense tenir dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiencia. 

El contractista també facilitara a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoría del 
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

En general, la subcontractació es regira pel que estableix l'article 227 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (d'ara endavant TRLCSP). 

El contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre dedicar a la 
licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haura de 
disposar a peu d'obra d'un local apropiat com a oficina. 

2.2.5. Presencia del Constructor a /'obra. 

El cap d'obra, per ell mateix o mitjanc;ant els seus técnics o encarregats, estara present durant la 
jornada legal de treball i acompanyara a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les obres, 
posant a la seva disposició pera la practica deis reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrar les dades que calguin per a la comprovació d'amidaments i liquidacions. 

2.2.6. Responsabilitat del Contractista. 

El contractista és responsable de l'execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüéncia d'aixó, esta obligat a 
l'enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d'excusa que la 
direcció técnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que 
hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

2.2.7. Despeses a carrec del Contractista. 

A més de les despeses i taxes que se citen a les clausules 41 i 51 del "Plec de Clausules 
Administratives Generals", aniran a carrec del Contractista, si en el capítol 11 d'aquest Plec o en el 
Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinaria. 

• Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 

Despeses de llogaters o adquisició de terrenys pera dipósits de maquinaria i materials. 
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• Despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions per subministrament d'aigua i 
energía eléctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o 
impostas de presa, comptadors, etc. 



Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 

Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 
zones confrontades, afectades per les obres, etc. 

Despeses de permisos o !licencies necessaries per Expropiacions i Serveis afectats. 

• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris 
Contractats. 

2.2.8. lndemnitzacions per compte del Contractista. 

Hom es regira pel que disposa l'article 214 del TRLCSP i la clausula 77 del "Plec de Clausules 
Administratives Generals". 

Particularment el Contractista haura de reparar, al seu carrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptara les 
mesures necessaries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipósits d'aigua, així com del medi 
ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i sera responsable deis danys i perjudicis 
que es puguin causar. 

El Contractista haura de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 
afectades, conforme estableix la clausula 74 de I' esmentat "Plec de Clausules Administratives 
Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris pera tal fi. 

2.2.9. Treballs no estipulats expressament. 

És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de 
les obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, 
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció facultativa dins els límits 
de possibilitats que els pressupostos habiliten pera cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

Em cas de detecte d'especificació en el Plec de Condicions Particulars, s'entendra que cal un reformat 
de projecte requerint consentiment exprés de l'Administració tota variació d'acord el que estableix els 
articles 105 i 107 del TRLCSP. 

2.2.10. lnterpretacions, aclariments i modificacions deis documents del projecte. 

Ni el director de l'obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l'aprovació previa per l'Administració de la modificació i del 
pressupost que en resulti com a conseqüéncia, i se seguiran els tramits previstos a l'article 234 del 
TRLCSP. 

Quan es tracti d'aclarir o interpretar preceptes deis Plecs de Condicions o indicacions deis planols o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, que estara 
obligat a retornar els originals o les copies subscrivint amb la seva signatura acreditació d'haver rebut, 
que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, de la Direcció facultativa. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
Constructor, haura de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, 
el qual donara al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
El Constructor podra requerir a al Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per a 
la correcta interpretació i execució del projecte. 



2.2.11. Rec/amacions contra les ordres de la Direcció Facultativa. 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la 
Direcció facultativa, només podra presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són d'ordre 
económic i d'acord amb les condicions establertes en els plecs de condicions corresponents. 
Contra les disposicions d'ordre técnic, no s'admetra cap reclamació, i el Contractista podra salvar la 
seva responsabilitat, si ho creu oportú, mitjanc;ant exposició raonada i dirigida a la Direcció facultativa, 
el qual podra limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en tot cas sera obligatori per a 
aquest tipus de reclamacions. 

2.2.12. Recusació pe/ Contractista del personal nomenat perla Direcció Facultativa. 

El Contractista no podra recusar a la Direcció facultativa, ni a la lnspecció, si escau, encarregats de 
dirigir i inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres facultatius 
per als reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedira d'acord amb alió estipulat a l'article 
precedent, pero sense que aixó sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa deis trebalis. 

2.2.13. Faltes del personal. 

La Direcció facultativa, en el cas de desobediencia a les seves instruccions, manifesta incompetencia 
o negligencia greu que comprometí o pertorbi la marxa deis trebalis, podra requerir al Contractista per 
que separi de l'obra als dependents o operaris responsables de la pertorbació. 
El Contractista podra subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectes en el seu cas, a alió estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 

2.3. PRESCRIPCIONS GENERALS REALATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MIT JANS AUXILIARS. 

2.3. 1. Camins i accessos. 

El Contractista disposara pel seu compte els accessos a l'obra 
Direcció facultativa podra exigir la seva modificació o miliora. 

2.3.2. Replanteig. 

el seu tancament. La 

El Contractista iniciara les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referéncies principals que 
mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests trebalis es consideraran a carrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a 
aquests trebalis aniran a carrec del contractista. 

El Contractista sotmetra el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la seva 
viabilitat donara l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas contrari fara 
constar les circumstancies que es produeixin perqué l'Administració contractant dicti les resolucions 
oportunes, considerant suspeses les obres temporalment. 

2.3.3. lnici de /'obra. Ritme d'execució deis treballs. 

El Contractista comenc;ara les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se en la 
forma necessaria perqué dins deis períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra quedin 
executats els trebalis corresponents i, per tant, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit 
en el Contracte. 

comenc;ament deis trebalis al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de 
Replanteig. 



2.3.4. Ordre deis treballs. 

En general, la determinació de l'ordre deis trebalis és facultat de la Contracta, excepte aquelis casos 
en qué, per circumstancies d'ordre técnic, la Direcció facultativa estimi convenient variar. 

El contractista complira les ordres de la direcció de l'obra, referents a l'execució de les obres, per a les 
fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra 
totalment acabades i d'endegar els trebalis complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a I' 
esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en 
cap moment, objecte de reclamació. 

2.3.5. lnterferencies amb a/tres contractistes. 

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haura de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització deis trebalis que s'hagin encarregat a tots els altres 
Contractistes que intervinguin en l'obra. Aixó sense perjudici de les compensacions económiques que 
tinguin lioc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministrament d'energia o altres 
conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran alió que resolgui la Direcció facultativa. 

2.3.6. Ampliació del Projecte per causes imprevistes o de fon;a majar. 

Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els trebalis i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció facultativa 
en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Contractista esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot alió que la Direcció 
de les obres disposi per fer cal9ats, apuntalament, demolicions o qualsevol altra obra de caracter 
urgent, avanc;ant de moment aquest servei, l'import del qual li sera consignat en un pressupost 
addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

2.3. 7. Prórroga per causa de fon;a majar. 

Si per causa de forc;a major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués comenc;ar 
les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis prefixats se li 
atorgara una prórroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la 
Direcció facultativa. Per a aixó, el Contractista exposara, en un escrit dirigit a l'Administració, el motiu 
que impedeix l'execució o la marxa deis trebalis i el retard que degut a aixó es originaria en els 
terminis acordats, raonant degudament la prórroga que per I' esmentada causa sol·licita. 

2.3.8. Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de /'obra. 

El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com 
a causa la carencia de planols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en qué havent 
sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

2.3.9. Condicions generals d'execució deis treballs 

Tots els trebalis s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que préviament 
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció facultativa i 
per escrit, es liiuri al Contractista, dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb alió 
especificat en el present Plec. 
En l'execució deis trebalis que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, projectes, 



preus de partides de reparació, reposició, renovació o execució de nous paviments, inclouran 
l'adequació o col locació de tapes i mares de serveis ja siguin privats o municipals. 
En els preus d'excavació de terres o treballs en el subsol (xarxa de clavegueram, instal·lació de 
serveis, etc.), es considerara inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar deis 
treballs d'excavació, refinament, farcit o compactat per la presencia de serveis, instal·lació de serveis, 
treballs de clavegueram, etc ... , tot aixo sense detriment de les mesures de seguretat que s'hagin 
observat en aquest tipus de treballs. Es podran excloure d'aquesta clausula aquests treballs, que 
previa petició de l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa. 

2.3.10. Obres ocultes. 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el Contractista 
aixecara els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents 
s'estendran per duplicat, lliurant: un, a la Direcció facultativa i l'altre al Contractista. Aquests 
documents aniran signats per ambdues parts. Els planols, que hauran d'anar adequadament acotats, 
es consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

2.3.11. Treballs defectuosos. 

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les Condicions 
Técniques del Plec i realitzara tots i cadascun deis treballs contractats d'acord amb allo especificat 
també en l'esmentat document. 

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució deis treballs que ha 
contractat i de les faltes i detectes que puguin existir en els esmentats treballs per una mala execució 
o per la deficient qualitat deis materials empleats o aparells col·locats, sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que és competencia de la Direcció facultativa, ni tampoc el fet que aquests 
treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i 
abonades a bona compte. 
Com a conseqüéncia de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o detectes 
en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 
condicions prescrites, ja sigui en el decurs de l'execució deis treballs, o una vegada finalitzats, i abans 
de verificar la recepció de l'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstru"fdes d'acord amb allo que s'hagués contractat, i tot aixo a carrec de la Contracta. 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l'obra que no s'ajusti a aquest Plec de 
Condicions, la direcció técnica de les obres podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta 
fixara el preu que cregui just, d'acord amb les diferencies que hi haguessin, i el contractista estara 
obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s'hi conformi, destara i reconstruira, a carrec seu, 
tata la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direcció técnica de les obres, sense 
que aixo signifiqui motiu de prorroga en cas d'execució. 

2.3. 12. Vicis ocu/ts. 

Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de !'existencia de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, donara les ordres per realitzar en qualsevol moment, i abans de 
la recepció, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconéixer els treballs que suposi 
que són defectuosos. 
Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin 
realment, en cas contrari seran a carrec de l'Administració. 
Si l'obra s'arru"fna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantía per vicis ocults de la 
construcció, degut a incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra deis danys i 
perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des la recepció. 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedara totalment 
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2.3.13. Deis materials i deis apare/Is. La seva procedencia. 

El Contractista té la llibertat de proveir deis materials i aparells de totes classes en els punts que ell 
cregui convenient, excepte en els casos en que en els documents del projecte es preceptua una 
procedencia determinada. 

Si les procedencies de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista 
haura d'utilitzar obligatoriament les esmentades procedencies, llevat de l'autorització expressa del 
Director de l'obra. 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a 
utilitzables sois en els documents informatius, el Contractista tindra l'obligació d'aportar altres 
materials que acompleixin les prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindra a carrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es fara carrec, a 
més, al seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haura de presentar a la 
Direcció facultativa una llista completa deis materials i aparells que vagi a emprar, en la qual 
s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedencia i idonenat de cadascun. 

El Contractista notificara a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedencies deis 
materials que es propasa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, tant pel que es 
refereix a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedencia no ha estat 
aprovada pel Director. 

2.3.14. Materials no utilitzables. 

El Contractista, a carrec seu, transportara i col·locara, agrupant ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables 
en l'obra. 
Aquests materials es traslladaran al Diposit Municipal o a l'abocador, segons determini la Direcció 
facultativa. 

2.3.15. Materials i apare/Is defectuosos. 

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 
Plec, o no tinguessin la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions formals del Plec, 
es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la Direcció facultativa, donara 
ordre al Contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al 
qual es destinen. 
Si el Contractista en el termini de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no 
estiguin en condicions, no ho ha fet, podra fer-ho l'Administració carregant les despeses a la 
Contracta. 
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, pero acceptables a criteri de la 
Direcció facultativa, es rebran, pero amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el Contractista 
prefereixi substituir-los per altres que si compleixin les condicions exigides. 

2.3.16. Despeses ocasionades per probes i assajos. 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en 
l'execució de les obres, seran a carrec del Contractista fins un import de 1'1.5% del Pressupost de 
l'obra. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podra fer-se de 
nou a carrec de la Contracta. 



2.3.17. Abocadors. 

Llevat de manifestació expressa contraria al capítol 11 del present Plec, la localització d'abocadors així 
com les despeses que comporti la seva utilització, seran a carrec del Contractista. 

Ni la distancia més gran deis abocadors, en relació a la hipótesi feta en la justificació del preu unitari 
que s'inclou als Annexos de la Memoria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de 
transport als abocadors, seran causa suficient pera al·legar modificació del preu unitari que apareix al 
quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de 
transport a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest 
transport. 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar se per terraplé, replens, etc., i la Direcció 
d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haura 
de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de 
material procedent de préstecs. 

En cas que vagin a l'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les disposicions 
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i 
canons. 

El Director de les obres podra autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada 
extensió i compactació deis materials seran a compte del Contractista, per considerar se incloses en 
els preus unitaris. La destinació i ús de qualsevol material que s'extregui de l'obra la determinara la 
direcció técnica de l'obra. En cas que es faci sense la seva autorització, sera a carrec del contractista 
la reposició del material extret. 

2.3.18. Servituds i serveis afectats. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
Malgrat tot, tindra l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 
desviament, en tot cas, deis serveis afectats de poca importancia, que la Direcció consideri convenient 
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 
Contractista, ja sigui amb carrec a les partides al9ades existents a l'efecte en el Pressupost o per 
unitats d'obra, amb aplicació deis preus del Quadre de Preus nº. 1. En el seu detecte es regira pel que 
s'estableix en la clausula 74 del "Plec de Clausules Administratives Generals". 

Abans de comenc;ar les obres, el contractista sol-licitara a les diferents entitats subministradores o 
propietaris de serveis planols de definició de la posició deis esmentats serveis, comunicara a cada 
companyia de servei la data inici d'obra amb el temps d'antelació que exigeixi cada companyia i, una 
vegada obtingudes les actes de control de l'obra de les companyies de serveis pertinents, localitzara i 
descobrira les canonades de serveis soterrats mitjanc;ant treballs d'execució manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran 
ser objecte de reclamació. 

2.3.19. Desviaments de serveis. 

Abans de comenc;ar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els planols i dades de qué 
disposi, o mitjanc;ant el reconeixement sobre el terreny deis possibles serveis existents, si és factible, 
haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal· lacions afectades, considerar la millar 
manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri 
que cal modificar. 



2.3.20. Conservació de les obres. 

Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs 
que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policía. 
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 

El present Article sera d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

Seran a carrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El Contractista haura de tenir en compte, en el calcul de les seves proposicions 
económiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

2.3.21. Neteja de les obres. 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparéixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessaries, així com 
adoptar les mesures i executar tots els treballs que facin falta per que l'obra ofereixi bon aspecte. 

2.3.22. Obres sense prescripcions. 

En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no existeixen 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Contractista s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, 
en segon lloc, a les regles practiques de la bona construcció. 

2.4. DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES. 

2.4.1. De les recepcions d'obra. 

Neteja final de les obres 

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepció, a la 
neteja general de l'obra, retirara els materials sobrants, runes, obres auxiliars, instal·lacions, etc i, en 
general, s'haura de deixar l'obra executada en perfecte estat. 

Recepció de les obres 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció técnica de les obres 
practicara un reconeixement exhaustiu en presencia del contractista. Si les obres es trobessin en estat 
de ser admeses s'iniciaran els tramits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de 
ser rebudes es fara constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els 
desperfectes observats, tot fixant-se un termini pera esmenar-los. 

Durant l'execució de l'obra, el contractista recopilara i presentara a la Direcció d'Obra, un cop 
acabada la unitat d'obra corresponent, les dades necessaries pera l'elaboració de la documentació de 
l'obra executada, entre les quals s'incloura l'aixecament topografic deis serveis soterrats, per tal 
d'identificar cada servei en planta i fondaria, detallant especialment els punts de creuament de serveis i, 
si fos el cas, les proteccions especials aplicades. 

Previ a la convocatoria de la recepció de l'obra, el Contractista facilitara a la Direcció Facultativa, per a 
la seva aprovació, la documentació següent: 

Les legalitzacions de l'enllumenat públic i de totes les instal·lacions eléctriques realitzades. 
Haura d'aportar tota la documentació necessaria (projectes, visats, butlletins, actes 
d'inspecció i control, certificat d'instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió 



Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats deis assaigs corresponents 
al Pla de Control de Qualitat. 

Dossier de documentació referida a la gestió realitzada deis residus produns per l'obra. 

El Contractista disposara tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció 
d'obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclós 
aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent eléctrica l'obra. 

Termini de garantía 

El termini de garantía de l'obra sera d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'acta de recepció, 
llevat que en el Plec de Condicions Técniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui 
expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal· lacions eléctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.). En cas que l'obra s'arru"fni, un cop exhaurit el termini de garantía, per vicis ocults 
de la construcció, degut a l'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra deis 
danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, tal i com disposa l'article 
236 del TRLCSP. 

2.4.2. Amidament definitiu deis treballs i certificació final d'obra. 

Rebudes les obres, es procedira a efectuar contradictóriament entre la Direcció facultativa i el 
Contractista la seva medició definitiva, redactant la certificació final per al seu abonament per 
l'Administració. 
S' estendra !'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per la Direcció facultativa, servira per 
l'abonament per part de l'Administració del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte 
de fianc;a. 

2.4.3. Conservació de les obres rebudes. 

Les despeses de conservació durant el termini de garantía compres entre la recepció i la finalització 
del període de garantía, seran a carrec del Contractista. 
Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantía, la vigilancia, neteja i reparacions 
produ"fdes per l'ús seran a carrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per detectes en les 
instal·lacions seran a carrec de la contracta. 

2.4.4. De la finalització del periode de garantía i liquidació de /'obra. 

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantía, el director facultatiu de 
l'obra, d'ofici o a instancia del contractista, redactara un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest 
fos favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, llevat de responsabilitat per vicis 
ocults, i es procedira a la devolució o cancel·lació de la garantía, a la liquidació del contracte i, si 
escau, al pagament de les obligacions pendents que haura d'efectuar, en el termini de seixanta dies. 

2.4.5. Prorroga del termini de garantía. 

En el cas que !'informe al compliment del termini de garantía no fos favorable i els detectes observats 
es deguessin a deficiéncies en l'execució de l'obra i no a l'ús d'alló construn, durant el termini de 
garantía, el director facultatiu procedira a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la 
deguda reparació d'alló construn, concedint un termini per a aixó durant el qual continuara encarregat 
de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de 
garantía. 



2.4.6. De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida. 

En el cas de resolució del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es fixi en 
el Plec de Condicions Particulars la maquinaria, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra 
empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes en l'apartat 2.3.18 
d'aquest Plec. Transcorregut el termini de garantía es procedira a realitzar !'informe per a la devolució 
de les garanties segons el que disposa el present Plec. 
Per les obres i treballs no acabats pero acceptables a criteri de la Direcció facultativa, s'efectuara la 
mateixa recepció. 

3. DISPOSICIONS ECONÓMIQUES. 

3.1. DELS AMIDAMENTS, ABONAMENTS I PREUS. 

3. 1.1. Amidaments de les unitats d'obra. 

L'amidament del conjunt d'unitats d'obra es verificara aplicant a cadascuna d'elles la unitat de mesura 
que sigui !'apropiada i amb mesura a les mateixes unitats adoptades al pressupost, unitat complerta, 
metres lineals, quadrats, o cúbics, tones, partida alc;ada, etc ... 
Tant els amidaments parcials com els totals executats al final de l'obra es realitzaran conjuntament 
amb el constructor, aixecant-se les corresponents actes que es signaran per ambdós parts. 
Tots els amidaments que s'efectu"fn abastiran les unitats d'obra realment executades, sense dret de 
reclamació per part del constructor a cap tipus de reclamació perles diferencies que es produeixin 
entre els amidaments que s'executin i els que figurín al projecte, excepte quan es tractin de 
modificacions de projecte aprovades perla Direcció Facultativa i amb la conformitat del promotor que 
vinguin exigides perla marxa de les obres, així com pels errors de classificació de les diferents unitats 
d'obra que figurín als estats de valoració. 

3.1.2. Valoració de les unitats d'obra. 

La valoració de les unitats d'obra no especificades al present plec de condicions es verificara aplicant 
a cadascuna d'elles la mesura que li sigui més apropiada i en la forma i condicions que consideri 
justes la Direcció Facultativa, multiplicant el resultat final pel preu corresponent. 
El constructor no tindra dret a que les mesures a les que es refereix el present article s'executin a la 
forma que ell indiqui, si no que sera segons el que determini la Direcció Facultativa. 
Es suposa que el constructor ha d'estudiar detingudament els documents que conformen el projecte i, 

per tant, de no haver fet cap observació sobre els errors possibles o equivocacions del mateix, no 
tindra lloc a cap reclamació en quant a amidaments i preus, de tal forma que si l'obra executada conté 
major número d'unitats previstes, no tindra dret a cap reclamació. 
Les valoracions de les unitats d'obra que figuren al present projecte s'efectuaran multiplicant el 
número d'aquestes pel preu unitari assignat a les mateixes en el contracte entre el promotor i 
constructor o,en detecte d'aquest, a les del pressupost del projecte. 

3.1.3. Preus unitaris. 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, sera el que s'aplicara als 
mesuraments pera obtenir I' import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Complementariament al que es prescriu a la clausula 90 del "Plec de Clausules Administratives 
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de 
prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de 



La descomposició deis preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podra reclamar modificació deis preus en lletra del 
Quadre nº. 1, perles unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus nº. 2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memoria, 
s'utilitzen hipótesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres Uornals i ma d'obra 
necessaria, quantitat, tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus deis materials basics, procedencia 
o distancies de transport, número i tipus d'operacions necessaries per a completar la unitat d'obra, 
dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), 
els esmentats costos no podran argumentar-se com a base per a la modificació del corresponent preu 
unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en 
un document fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en 
els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millar 
comprensió deis conceptes que compren la unitat d'obra. Per aixo, les operacions o materials no 
relacionats pero necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari 
corresponent. 

3.1.4. Partides Alfades. 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tecniques Particulars, als 
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alc;ades "a justificar" es pagaran d'acord amb allo que s'estipula a la clausula 96 del "Plec 
de Clausules Administratives Generals',; es justificaran a partir del Quadre de Preus nº. 1 i, en llur 
defecte, a partir deis preus unitaris de la Justificació de Preus. 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindra en compte, en el calcul de la seva oferta 
económica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonara únicament 
l'import de les factures. 

3. 1.5. Abonaments d'unitats d'obra. 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar los, d'acord amb el Quadre 
de Preus nº. 1, s'entendra que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el calcul de la 
proposició económica s'haura de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel 
correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat 
constru"fda en relació a la resta de construcció, es considerara inclos en els preus unitaris del 
Contracte, no podent ser objecte de sobre preu. 

3.1.6. Reclamacions d'augment de preus per causes diverses. 

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

3. 1. 7. lmport de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les 

obres. 

La indemnització per retard en l'acabament s'establira en un tant per mil (0/000) de l'import total deis 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el 
calendari d'obra. Les sumes resultants es descom taran i retindran amb carrec a la fianca . 
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4. CONDICIONS PARTICULARS. 

4.1. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ. 

S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per evitar accidents a 
treballadors de l'obra i a persones i vehicles aliens a ella. 
Les mesures de seguretat i senyalització, de les obres deis desviaments de transit, necessaries 
vindran definides per la Direcció facultativa o pels Serveis Tecnics de l'Area de Circulació i Via Pública. 
Es col·locaran cartells indicadors de les obres, segons model Ajuntament que seran a carrec del 
contractista adjudicatari. 

4.2. MESURES DE SEGURETAT 

4.2.1. Operacions de carrega i descarrega. 

Si es duen a terme operacions ocasionals de carrega, descarrega o treballs amb maquinaria móbil 
que afecten zones fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de seguretat 
adequades i en particular: 
a) Desviar als ciutadans de fora de l'ambit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat perla 
zona d'aparcament o perla calc;ada, amb la senyalització pertinent. 

b) Desviar el transit de cotxes. 

c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'ambit d'actuació, mentre es realitza aquesta operació. 

4.2.2. Tanques. 

L'obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar alineades i unides entre 
elles. 

Tots els accessoris, els acopis, les casetes, la maquinaria i les rases han de trabar dins d'un perímetre 
tancat, amb tanques normalitzades. No es considerara com tanca la cinta plastica, excepte si és 
utilitzada per unir dues tanques consecutives separades entre elles menys de 0,50 m. També es 
considerara tanca contínua si la separació lliure entre dues tanques consecutives és inferior a 0,20 m. 
Quan, per qüestions de seguretat deis ciutadans, sigui necessaria la seva disposició, s'habilitara un 
pas de vianants, protegit amb tanques, en cas d'afectar la calc;ada, tant de l'obra com deis cotxes. 
Aquest pas ha de tenir sempre una amplada superior a 1 m. 

4.2.3. Senyalització /luminosa. 

En obres en calc;ada o en els carrers sense suficient enllumenat públic, sera necessaria !'existencia de 
llums en tot el perímetre tancat. 
Es considera necessari un punt de llum cada 5 metres. Aquestes llums hauran d'estar operatives. 
L'horari de funcionament és el fixat pel codi de circulació per les llums de posició deis vehicles. 

4.2.4. Passos per damunt de las rases. 

Quan no sigui possible que els ciutadans transitin per la vorera (pas lliure inferior a 1 m) s'haura 
d'habilitar una passarel·la davant de cada portal, botiga o gual que estigui en funcionament. L'amplada 
mínima ha de ser de 2,5 m fora de l'horari de treball de l'obra. Durant la jornada laboral s'admetran 
passos provisionals amb planxes. 
Les passarel·les han de mantenir l'amplada mínima indicada, han d'estar protegides lateralment per 
tanques i han de tenir la resistencia suficient pera la funció designada. 
Les planxes sobre les rases en calc;ades no han de fer soroll quan els vehicles passin per sobre, i 



4.2.5. Senyalització. 

Si l'obra afecta la calc;ada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la Guardia 
Urbana, s'han de col·locar, coma mínim, els senyals següents: 

a) A l'inici de l'obra, a una distancia de 25 m en vies secundaries, i a 50 m en artéries primaries: 

1. un senyal d'obres. 

2. un senyal d'estrenyiment de la calc;ada. 

3. un cartell direccional. 

4. un senyal de velocitat limitada a 20 km/ h. 

b) Al final de l'obra: 

1. un senyal de fi de prohibicions. 

Si s'activa específicament un pas de vianants, s'haura d'indicar. 
Els costos derivats de les mesures de seguretat a adoptar i de la senyalització necessaria aniran amb 
carrec al Contractista. 

A cada obra haura de nomenar, per part del contractista, un responsable de la seguretat en l'obra. 

4.3. ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE VE.INS 

Es garantira en cada moment l'accés de vehicles a aparcaments i es facilitaran les maniobres de 
carrega i descarrega. Les obres es coordinaran amb el Servei de Mobilitat i Via Pública pel que fa a 
talls de transit i cartells indicatius. 
També es col·locaran els mitjans necessaris per mantenir operatives les entrades de vehicles als 
aparcaments i deis ve"fns als portals. 
Aquestes mesures no representaran retard en les obres ni sobre costos en el pressupost. 

4.4. COORDINACIÓ COMPANYIES DE SERVEIS 

La Direcció facultativa decidira la possible entrada de companyies de servei per, aprofitant les 
demolicions incloses en projecte, millorar les instal·lacions del subsól de la via pública. 
Aquests treballs de companyia es definiran en el moment de la signatura de l'Acta de Replanteig i no 
implicaran retard en la data de finalització de les obres. 
Préviament a I' inici deis treballs s'executaran totes les cales de localització de serveis i es realitzaran 
els desviaments necessaris per a la execució del projecte. En particular, abans de I' inici de les obres, el 
Contractista haura de demanar de nou tots els serveis afectats a cada companyia de serveis i 
comunicar l'inici de les obres a cada companyia amb el temps d'antelació que exigeixi cada 
companyia corresponent i obtenir de les companyies distribu"fdores de serveis l'acta de control de 
l'obra segons el model oficial annex a l'Ordre TIC/341/2003. 

4.5. COMPROVACIÓ COTES PROJECTE 

Préviament a I' inici deis treballs es realitzaran totes les comprovacions de cotes de projecte amb 
especial atenció a les cotes d'accés a les finques. 
En cas de trabar diferencies respecte al projecte original, la Direcció facultativa decidira la solució a 
executar. 
Les modificacions d'obra motivades per la no comprovació de cotes no significara un sobrecost al 
pressupost de l'obra. 

4.6. EXISTENCIA DE TRÁNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

El contractista programara l'execució de les obres de manera que les interferéncies siguin mínimes i, 
si s'escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que aixó sigui motiu 
d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el 



Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació deis vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de 
reclamació. En cas que !'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per 
fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es 
considerara inclós als preus unitaris, com en l'apartat anterior. 

4. 7 .DESVIAM ENTS PROVISIONALS. 

El Contractista executara o condicionara en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el trafic general i amb els 
accessos deis confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la 
Direcció o del Servei de Mobilitat i Via Pública municipal i Policía Local. Els materials i les unitats 
d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del 
present Plec com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol 11 es digui expressament el contrari, amb 
carrec a les partides al9ades que per tal motiu figurín en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, 
valorats als preus del Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a 
judici de la Direcció, sent, per tant, conveniencia del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució 
de les obres, no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i 
circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els 
esmentats camins. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals sera a carrec del 
Contractista. 

Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs sera d'aplicació el que disposi el PG-3 del 
Ministeri de Foment i el Plec de Condicions Técniques de l'ITEC. 

Moia, Setembre de 2018 

El redactor del Projecte 

Magí Cuberta Crespiera 

Arquitecte técnic 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present plec de condicions técniques particulars es complerta amb el plec de condicions particulars de 
l'Ajuntament de Moia, el plec de condicions particulars pera la instal·lació del tribut municipal i el plec de 
condicions particulars pera la instal·lació de reg municipal, que s'adjunten a continuació 

2. CONDICIONS MÍNIMES D'ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ 

lntroducció 

Les especificacions presents contemplen les condicions m1nimes d'acceptació de les obres 
d'urbanització, i defineixen de forma grafica totes i cadascuna de les principals unitats d'obra 
corresponents a les activitats successives presentades en l'ordre correcte en qué executar-les. 

A cada capítol de l'articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament 
de cada unitat d'obra, en l'ambit del plec de condicions generals. 

Es considera que l'ordre d'execució és una obligació de tipus contractual perqué es defineix 
d'aquesta manera a la següent especificació: 

1. Infraestructura de cal~ada 
1.a Esbrossada i replanteig general 
1.b Formació de l'esplanada 
1.c Clavegueram i encreuament de vials 
1.d Subbase granular 
1.e Vorades i rigoles 
2. Infraestructura de serveis 
2.a Zones d'implantació de serveis 
3. Pavimentació i acabats 
3.a Pavimentació 
3.b Acabats 
Tots els materials basics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i 
acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Técniques 
Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i lnstruccions, Normes i 
Reglaments de la legislació vigent. 

2.1 INFRAESTRUCTURA DE CALCADA 

2. 1. 1 Demolicions i enderrocs 

Definició 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparéixer, per a donar per finalitzada l'execució de 
l'obra. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Demolició de materials i/o enderrocament de construccions diverses. 
- Retirada deis materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o aplec definitiu. 

Tot aixó realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens 



Execució de les obres 

L'execució de les obres compren l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s'efectuaran amb les precaucions necessaries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i 
evitar perjudicis a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les 
obres, qui designara i marcara els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amas i 
la forma de transport d'aquells. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb cura de 
no malmetre cap deis elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molesties ocasionades per 
vibracions, sorolls, etc. 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la carrega 
sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació deis materials i ma 
d'obra necessaria per a la seva execució. 

Sois seran d'abonament les demolicions de fabriques antigues, pero no s'abonaran els trencaments de 
canonades, de qualsevol mena i format. 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible 
utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 

2. 1.2 Excavació i rebliment de rases 

La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessaries per a obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, 
definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris pera fonaments o drenatges. 

Execució de les obres 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions deis planols del Projecte i Normativa 
vigent, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els planols de detall i les ordres de 
la Direcció de les Obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny. 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades 
operacions estara compres als preus d'excavació. 

El preu de les excavacions compren també les entibacions que siguin necessaries i el transport de 
les terres a l'abocador, a qualsevol distancia. La Direcció de les Obres podra autoritzar, si és possible, 
l'execució de sobre-excavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, pero els volums sobre
excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonara per metres cúbics (m3.) 
excavats d'acord amb el mesurament teoric deis planols del Projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinaria i ma d'obra necessaria per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; 
la construcció d'obres de desguas, per tal d'evitar !'entrada d'aigües; la construcció deis apuntalaments i 
els calc;ats que es precisin; el transport deis productes extrets al lloc d'ús, als diposits o a l'abocador; 
indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les arees afectades. 

Quant durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independencia del fet que s'hagin 
contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclos amb mitjans manuals, per a no fer malbé 
aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calc;at o penjat en bones condicions de les 
conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal· lacions electriques, telefóniques, etc. o amb 
qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per 
aquests conceptes. 

El reple de les rases s'executara amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.3). 



Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur reple, s'obtindran els 
materials necessaris deis préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i 
transport deis esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de reple de rases 
definit al Quadre de Preus no. 1. 

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonara segons 
preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1. 

2.1.3 Conduccions de c/avegueram 

Els tubs se subministraran i es col·locaran ambles dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap 
detecte que pugui reduir llur resistencia, llur impermeabilitat o durabilitat. 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trenes a les pestanyes de les juntes, o 
qualsevol altre detecte que pugui afectar la resistencia o estanquenat. En tots els casos, i per diferents 
tipus de materials (formigó, foneria, gres, fibra de vidre, polivinil de clorur (PVC), polietile (PE), 
polipropile (PP), etc) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de 
sanejament del Ministerio de Fomento i la normativa (UNE i EN) vigent. 

Execució de les obres 

L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
- subministrament del tub 
- preparació de l'assentament 
- col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als planols) i rejuntat deis 
tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d'altres elements o canonades. El rejuntat sera 
interior i exterior. 
- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la junta 
exterior és de formigó HM-20 tindra un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (1 O cm). 

La preparació de l'assentament consistira en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc.) i l'execució d'un llit pera l'assentament correcte deis tubs, juntes, colzes, etc. Si al 
projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda 
inclos en aquesta operació de l'assentament. El formigó tindra resistencia característica superior o 
igual a 200 kg/cm2. 

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l'assentament, es procedira a la 
col· locació deis tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibro-premsat aniran amb 
formigó fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 1 O cm), si són de PVC o PE. En el cas 
deis tubs per a les connexions deis embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb formigó HM-
20. 

Durant l'execució de les obres, el director de l'obra marcara amb precisió els punts on s'han de 
construir les connexions al clavegueram. El tub de connexió deis embornals sera de 0 30 cm mínim. 

Les connexions de desguas de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase 
d'urbanització. El tub de connexió, de 0 25 cm mínim, entrara dins l'espai parcel·lat en una longitud 
mínima de mig metre i es tapara en aquest extrem. 

La direcció podra exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, 
així com de localització d'elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjanc;ant 
sistemes robotics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien 
detectes, que a judici de la direcció d'obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el 
contractista estara obligat a reparar, netejar o executar de nou, a carrec seu, les seccions defectuoses. 

Mesurament i abonament 



L'import resultant compren el subministrament i col·locació deis tubs, execució de juntes, les 
peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, 
s'entendra que la solera, el material d'assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i 
recobriment de sorra o formigó i connexions deis tubs, segons el tipus de tub), queda inclós al preu 
unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de refon;ament deis tubs amb formigó HM-20, si es 
fa, sera d'abonament independent per metres cúbics (m3). 

2.1.3.1 Elements singulars del c/avegueram 

2.1.3.1.1 Arquetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors 

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descarrega i 
sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de 
formigó, obra de fabrica, PE, PP o PVC, construns "in situ" o prefabricats. 

Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200 o H-250, segons sigui o no armat, llevat 
d'indicació en contra als Planols o Prescripcions Técniques Particulars. 

Els "pates" d'accés seran de polietilé o polipropilé reforc;at, alumini o acer inoxidable, segons planols 
o criteri de la direcció d'obra. Les tapes i reixes seran d'una sola fosa dúctil i no duran cap element 
soldat, encolat o afegit amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s'ajustaran perfectament al 
marc i aquest al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara 
superior, amb disseny segons planols de detalls, quedi al mateix nivell que les superficies adjacents. 
Hauran de complir la normativa vigent i també les indicacions del plec de prescripcions particulars. 

Execució de les obres 

L'excavació i el replé posterior de les rases, per a l'empla9ament d'aquestes obres, s'executara 
segons el que es prescriu a l'article 2.5 del present Plec. Un cop efectuada l'excavació es procedira 
a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions 
definides als planols, tenint especial cura en el compliment de les cotes 
definides als planols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es fara amb el 
material més adient en cada cas. Es massissara amb formigó la part superior del voltant deis pous i 
arquetes, segons planols o criteris de la direcció d'obra. 

Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, 
sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut) completes realment 
executades; el preu incloura l'excavació i tots els materials i operacions necessaries per a deixar 
cada element correctament acabat i connectat. 

2.1.3.1.2 Embornals, buneres i interceptors 

Seran de fabrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE 
i EN vigent). S'ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts 
més baixos de la cal9ada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals. La part superior del 
voltant del marc de la reixa deis embornals anira massissada amb 
formigó, segons planols de detall o criteris de la direcció d'obra. 

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una carrega de trencament de 25 Tn com a mínim. 

Execució de les obres 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Técniques Particulars i amb 
el que sobre el tema ordeni la Direcció. 

Després de l'acabament de cada unitat es procedira a la seva neteja total, eliminant totes les 
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Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment constru"fdes. En aquesta unitat es 
considerara inclosa !'arqueta o pou de caiguda d'aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l'excavació i 
rebliment, llevat prescripció en contra. 

Els interceptors amb reixa s'abonaran per mi (metre lineal). 

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió deis embornals i 
interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurara i abonara per mi. El preu incloura el formigó de 
protecció. 

2.1.4 Sub-base Granular 

Definició 

Es defineix com a sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i 
l'esplanada. 

La sub-base col·locada protegira l'esplanada, servira de superficie de treball pera executar la resta 
de l'obra i sobre aquesta s'assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 

El material podra ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l'esmicolament de material de pedrera o de 
graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó). 

En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent i els controls de qualitat del 
material corresponent. Abans de col·locar la sub-base granular es comprovara, amb especial atenció, la 
qualitat deis treballs de refi i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. Els 
percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents 
transversals de la plataforma. 

Mesurament i abonament 

Es mesurara i abonara per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats, mesurats sobre els 
planols del Projecte. El preu incloura la preparació de la superficie d'assentament, el canon 
d'extracció, carrega, transport a qualsevol distancia i la resta d'operacions necessaries per a deixar 
completament acabada la unitat. 

2.1.5 Vorades de formigó 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la sub
base mitjanc;ant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les 
zones de calc;ada de les voreres o per delimitar zones verdes. 

El tipus de varada prefabricada de formigó prové de fabriques especialitzades, i té unes 
característiques generals que vindran definides als planols del projecte. Per a finalitats especials 
s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la 
direcció d'obra. 

a)Normes de qualitat: 

Resistencia a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit 
dies (28); mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2) 
b)Desgast per fregament: 
Recorregut: sis-cents metres (600 m) 
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 
per via hu mida) 
Desgast mitja en pérdua d'alc;ada: menor de dos amb cinc 
mil·límetres (2,5 mm) 



Recepció i col•locació 

Es rebutjara a l'amas de materials les peces de vorades que presentin detectes, encara que siguin 
deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva 
col·locació. 

No s'acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals, amb unes tolerancies de més menys un centímetre 
(+/-1 cm). Les vorades es col·locaran amb una separació entre peces< 1cm. 

Mesurament i abonament 

Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (mi), realment col·locats, mesurats 
sobre els terreny. El preu s'entendra que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de 
transició i tots els materials i operacions necessaries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada, 
sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa. 

2.1.6 Vorades de pedra natural 

La pedra haura de ser homogenia, de gra uniforme i de textura compacta i amb un acabat superficial 
antilliscant sense cantells vius (serrada i flamejada). No tindra esquerdes, cavitats, nóduls ni zones 
meteoritzades i estara exempta de restes organiques. 

La tolerancia respecte a les seves dimensions teóriques sera de deu mil·límetres (10 mm). La 
pedra tindra una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistencia a compressió superior a 1300 
kgf/cm2. Pel que fa a la prova de resistencia a la intemperie, aguantaran els vint cicles de congelació 
sense presentar alteracions visibles. 

Mesurament i abonament 

Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (mi), realment col·locats, mesurats 
sobre el terreny. El preu s'entendra que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i 
operacions necessaries pera deixar la unitat d'obra totalment acabada. 

2.1.7 Gua/s de vehicles 

El material a utilitzar sera el mateix utilitzat en les vorades. 

Tots els guals aniran amb rigola blanca de morter de ciment de 30x30x8 cm, col·locada sobre base de 
formigó, i seran de granit serrat i flamejat o de peces de formigó prefabricades segons projecte o 
decisió de la Direcció Facultativa. 

Mesurament i abonament 

Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (mi), realment col·locats, mesurats 
sobre el terreny. El preu s'entendra que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i 
operacions necessaries pera deixar la unitat d'obra totalment acabada. 

2. 1.8 Rigoles 

Definició 

És un rajol compost d'una capa d'empremta, de morter ricen ciment blanc i arid fi, que forma la cara i 
una capa de base de morter menys ricen ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors. 
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fabricaran exclusivament amb ciment pórtland blanc. 



Normes de qualitat 

Desgast per fregament: Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
Abrasiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 
per via hu mida) 
Desgast mitja en pérdua d'alc;ada: menor d'un amb cinc 
mil·límetres (1,5 mm) 

Recepció i col•locació 

No es rebran les llosetes, si les seves dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha 
especificat anteriorment, amb unes tolerancies maximes de ± 2 cm. De cada amas s'assajaran tantes 
llosetes com indiqui el director facultatiu de l'obra. Si el terme mitja deis resultats no abasta els límits 
previstos, es rebutjara l'amas. 

La rigola es col· locara segons planols de detalls, es rejuntara amb ciment pórtland beurada. 
Qualsevol pec;a tacada durant l'execució de l'obra sera substitu"fda per una altra. 

Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s'abonaran per metre lineal 
(mi) col·locat i totalment acabat, inclós el formigó HM-20 de base necessari i tots els materials i 
operacions que calguin pera deixar la unitat d'obra totalment acabada. 

2.1.8 Base Granular 

S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la capa de 
base granular es comprovara, amb especial atenció, la qualitat deis treballs de refí i compactació de la 
capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la 
superficie de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 

En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovara el grau de friabilitat de l'arid, mitjanc;ant assaig 
CBR o similar; en tot moment l'índex CBR sera > 80. 

Bases de tot-ú artificial 

El tot-ú artificial és una barreja d'arids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb 
granulometría de tipus continu. Condicions mínimes d'acceptació: 
• Granulometría: La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE sera inferior a 2/3 de la fracció que passi pel 
tamís 40 µm UNE. 
• L'índex de "lajas" sera inferior a trenta-cinc (<35). 
• El desgast del material mesurat segons l'Assaig de Los Angeles sera inferior a trenta-cinc (<35). 
• El material tindra un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l'Assaig Próctor 
Modificat. 
• El módul de compressibilitat amb l'assaig de carrega amb placa segons la norma NL T 357/86 no 
sera inferior a 120 pera seccions TO-T1 ni a 100 pera seccions T2-T3. 

Mesurament i abonament 

Es mesurara i abonara per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els planols del 
Projecte. El preu incloura el canon d'extracció, carrega, transport a qualsevulla distancia i la resta 
d'operacions necessaries per a deixar completament acabada la unitat. 

2.1.9 Grava-ciment 

Es seguiran les prescripcions técniques que dictamina el Plec de Condicions Técniques Generals PG-3 
vigent. 

2.1.10 Paviments asfaltics 

de la ca a del ferm immediatament su erior a la capa de base, es 
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base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 



Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja 
asfaltica en fred, o tractaments asfaltics superficials. El paviment més usual en calc;ades és de barreja 
asfaltica en calent. 

- Paviments asfaltics en calent 

Poden ser d'una única capa de rodadura o de dues capes. Les condicions mínimes d'acceptació: 

• Lligants bituminosos. Podran ser del ti pus B 40/50, B 60/70, B 80/1 OO. 
• Granulometría deis arids. L'arid gros procedira d'instal·lació d'esmicolament. La porció retinguda al 
tamís 5 UNE contindra com a mínim un 75% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura. 
La granulometría deis arids es trabara compresa entre les del següents quadre, segons el tipus de 
barreja que es tracti. A les capes de rodadura l'arid sera granític 

Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermedia tipus D, S, G. 
Rodadura AC 16 surf D (D12) - AC 16 surf S (S12) o AC 22 surf D (D20) - AC 22 surf S (S20) ;:: 
6cm 
Intermedia AC 22 bin D (D20) - AC 22 bin S (S20) - AC 22 base G (G20) 6 - 9cm 

• El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es 
prevegin altes velocitats s'exigira un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) 
(únicament a capa de rodadura). L'índex de partícules planes sera inferior a trenta (< 30) (únicament 
vials amb gran capacitat i transit pesat). 
• Les condicions d'adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatóries per a 
construcció de carreteres (PG3). 
• La barreja d'arids en fred tindra un equivalent de sorra inferior a trenta (<30). 

• Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució i proves 
de l'Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides pera construcció de carreteres (PG3). 

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no sera superior a cent 
vuitanta graus (> 180°). 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir deis metres quadrats (m2.) de paviment 
executat, i amb el gruix definit als planols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. Els preus 
inclouran tota l'obra de pavimentació, inclós el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials 
(arids, lligants, filler i possibles additius). 

- Microaglomerat en calent 

El microaglomerat en calent és la combinació d'arids fins i un lligant bituminós, essent necessari 
escalfar previament els arids i el lligant. La barreja s'estendra i compactara a temperatura superior a la 
de l'ambient, en capes de gruix entre 1 O i 50 mm. 

• Lligants bituminosos: podran ser del ti pus B 40/50 o B 60/70 
• Granulometría deis arids: l'arid procedira d'instal·lació d'esmicolament. Contindra com a mínim un 
90% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura. 

Gruix de la capa en mmTipus de mescla 
40-50 MC12 
20 - 40 
10 - 20 

MC 10 i MC 12 
MC8 

• El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment 
accelerat de l'arid sera superior a quaranta-cinc centesimes (> 45). L'índex de partícules planes sera 
inferior a vint-i-cinc (< 25). 
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norma NLT-113/72. 



• Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució i preves 
d'assaig Marshall, es compliran tates les condicions exigides pera construcció de carreteres (PG-3). 
S'assenyalaran les temperatures maximes i mínimes de l'escalfament previ a la sortida de la 
barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descarrega del transport i de l'inici de la 
compactació. 

2. 1. 11 Formigons 

Es consideren els següents ti pus de formigons: 

- Formigó HM-20 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resistencia característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-25 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resistencia característica a vint-i-vuit 
(28) dies. 

Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com a definició de resistencia característica 
la d'aquesta lnstrucció. Tots els formigons seran vibrats mitjanc;ant vibradors d'agulla i 
d'encofrat o regles vibrants. 

Es fabricara sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1 ') i inferior al minut i 
mig (1 '30"), i de tal forma que la consistencia del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 

A mes de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 

La instal·lació de transport i posta a l'obra es fara de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni 
homogene"ftat. 

No es podra abocar lliurement el formigó des d'una alc;ada superior a un metre cinquanta centímetres 
(1,50 m), ni distribuir-ha amb pala a gran distancia. 

No es podra formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistencia o qualsevol de les característiques del 
formigó. Per al formigonat, en temps fred o calarás, se seguiran les prescripcions de l'EHE. Mai no es 
col·locara formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

El vibrador s'introduira verticalment a la massa del formigó frese i es retirara també verticalment, sense que 
es mogui horitzontalment mentre que estigui submergit al formigó. 

Es procurara extremar el vibrat a les proximitats deis encofrats pera evitar la formació de bosses 
de pedres i de coqueres. En general, el vibrat del formigó s'executara d'acord amb les normes 
especificades a l'EHE. 

La situació de les juntes de construcció sera fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin 
les prescripcions de l'EHE, i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrira la junta amb 
sacs de gerga humits pera protegir-la deis agents atmosférics. 

Durant els tres (3) primers dies, es protegira el formigó deis raigs solars amb arpillera mullada. Com a 
mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superficies vistes constantment humides, 
mitjanc;ant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de mantenir-se 
constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no sera inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, 
per a evitar la producció de badadures per refredament brusc. 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 
impermeables, previa autorització per escrit del Director Facultatiu. 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i 
sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enllu"fts, que no podran ser, en cap cas, 
executats sense l'autorització previa del Director Facultatiu. 

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a 
compte del Contractista. La irregularitat maxima que s'admet als paraments és la següent: 

- Paraments vistos= sis mil·límetres (0.006 m.) 



En qualsevol cas, a totes les obres de fabrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set 
(7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una serie de sis (6) provetes cada cinquanta metres 
cúbics (50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 

A les obres de formigó armat es faran diariament dues (2) series de sis (6) provetes cadascuna, per a 
trencar cada serie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a carrega de ruptura, a cada serie, la 
mitja deis resultats, descartant els dos (2) extrems. 

Les provetes s'amac;onaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions 
analogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistencia de les provetes fos menor a 
l'especificada, pera aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la 
resistencia d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra sera enderrocada. En canvi, si la 
resistencia de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podra acceptar-se l'obra en 
cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecarrega superior en un 
cinquanta per cent (50%) a la de calcul, durant el qual es mesurara la fletxa produ"fda, que haura de ser 
admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les 
resisténcies especificades, l'obra haura d'enderrocar-se. 

En cas que la resistencia de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estés compresa entre el 
vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podra rebre, amb reserves, 
l'obra, després deis assaigs de carrega corresponents. 

Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) metal·lics 
o d'altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calc;at hauran de posseir la 
resistencia i la rigidesa necessaria per a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen 
moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m.) 

Les superficies interiors deis encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises pera aconseguir que 
els paraments de formigó no presentin detectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc 
mil·límetres (0.005 m.) 

Es disposara l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessaria contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carregada la pec;a de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1 :300 de la llum. 

Mesurament i abonament 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els planols del Projecte, o amb els planols de detall resultants 
del replanteig de les obre, i s'abonaran per metres cúbics. 

El preu deis encofrats va inclós en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els 
materials deis encofrats la maquinaria i lama d'obra necessaria pera la col·locació. 

El formigó armat s'abonara al preu del tipus de formigó emprat, que incloura totes les operacions 
necessaries pera executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonara al preu 
del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 

Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessaries per a 
l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus deis 
formigons. 

Per a l'abonament deis increments de secció sobre la secció teórica mínima, indicats als planols de 
seccions tipus, sera necessari que préviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu 
Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per aixó el Contractista estara obligat a exigir, préviament a l'execució de cada part d'obra, la definició 
exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 

2.1.12 Acera utilitzar per armadures 

Formigó EHE. 



La carrega de trenc sera superior a sis mil cent Quilograms per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2.) 

L'allargament repartit de trenc sera superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per aixó la 
deformació unitaria romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 701 O. sobre una 
base de deu diametres (1 O f) situada a més de cinc diametres (5 f) del coll d'estricció i a més de tres 
diametres (3 f) del punt d'aplicació de la mordassa. El módul d'elasticitat inicial sera igual o superior a 
un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elastic sera de 
cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 

Als acers d'esglaó de relaxament, es prendra com límit elastic la mínima tensió capa<; de produir una 
deformació romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió maxima de trenc sera igual o superior al cent 
vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elastic, entenent per tensió maxima de trenc el 
valor de !'ordenada maxima del diagrama tensió-deformació. 

El valor del límit elastic característic es determinara prenent la mitjana aritmética deis "n/2" valors més 
baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la serie, si "n" fos imparell. 

Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigira un certificat del Laboratori Oficial 
que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donara instruccions sobre l'execució a l'obra de 
l'assaig de plegament, descrita la lnstrucció per el Projecte i Execució d'Obres de formigó EHE. 

Mesurament i abonament 

S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament deis planols que, abans de 
comenc;ar cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al preu 
corresponent deis que figurín al Quadre de Preus número 1. 

Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i 
posta a l'obra. Així mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, elements de sustentació, pérdues per 
retalls, lligaments, etc. 

2.1.13 Pavimentació de voreres amb rajo/es de morter comprimit (panot) 

Definició 

La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, arid fi i, en 
casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i arid 
més gruixut, que constitueix el dors. 

Si no es defineixen als planols, el tipus reglamentari sera quadrat, amb vint centímetres (0,20 m.) de 
costat i quatre centímetres (0,04 m.) de gruix. Esta constitun per una cara superior de desgast de dotze 
mil·límetres (0,012 m.) de gruix i una cara inferior de base de vint-i-vuit mil·límetres (0,028 m.) 

El dibuix de la cara superior haura de ser aprovat perla lnspecció Facultativa. 

Normes de Qualitat 

Desgast per fregament: 

- Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 

Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per 
centímetre quadrat. 

Abrasiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 
Desgast mitja en pérdua d'alc;ada: inferior a 2 

mm. 
Resistencia a la flexió. Flexió per pec;a completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit 

centímetres (O, 18 m.), i carrega puntual al centre: superior a (350 Kg.) tres-cents cinquanta quilograms. 

No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat 
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Mesurament i abonament 

S'abonaran per metre quadrat (m2) col·locat i totalment acabat. El morter i les feines de retalls i formació 
de pendents,es considerara inclós al preu, pero el formigó HM-1 O de base s'abonara al preu corresponent 
al Quadre de Preus no. 1. 

2.1.14 Senyalització i abalisament 

La senyalització del sector a urbanitzar compren les marques vials o senyalització horitzontal i els 
senyals de circulació o senyalització vertical, tot d'acord amb els planols del projecte. Tant pel que fa 
als materials com a l'execució de les obres es compliran en tot moment les normes de transit 
vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d'accessos i la normativa 
propia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de 
carreteres (PG3). 

Senyalització horitzontal 

S'entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, 
realitzats amb pintura, termoplastics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular 
el transit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa. 
Les marques vials compliran amb el que s'estableix a la Norma 8.2-IC "Marcas Viales", de man; de 
1987 (BOE 29.09.87), i el Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre 
paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). Els materials per a marques viaries 
acompliran alió especificat a l'Article 700 del PG-3. Tal com ve a l'O.M. de 28 de 
desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les prescripcions següents: 
a.- Les marques viaries definitives a l'eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica en 
solució aquosa; i als zebrats d'illetes i passos de vianants, a les fletxes, retols i símbols, amb pintura 
acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. 
b.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent document 
acreditatiu de certificació (marca "N" d'AENOR o segells de qualitat equivalents d'altres pa"fsos de 
l'Espai Económic Europeu). 

Cal que compleixin els següents requisits: 
• visibilitat diürna i nocturna (norma UNE 135 270) 
• resistencia al lliscament (norma UNE 48 073) 
• resistencia a la deterioració (norma UNE 135 272) 

Mesurament i abonament 

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d'amplada, es mesuraran per metre lineal (mi) realment 
pintat en obra. 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: "CEDIU EL PAS", 
"STOP", es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superficie realment executats en obra. 
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i 
aplicació de la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal i maquinaria, la 
neteja del paviment sobre el que s'han d'aplicar, la recollida, carrega i transport d'envasos i restes de 
materials a dipósits autoritzats i tota la ma d'obra necessaria per a la seva execució. 

Senyalització vertical 

Les marques vials compliran amb el que s'estableix a la Norma 8.1-IC "Senyalitzación Vertical", de 28 
de desembre de 1999. 
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen 
l'usuari respecte a la circulació o l'itinerari. 
Seran de xapa blanca d'acer galvanitzat d'1,8 mm de gruix amb una tolerancia de ± 0,2 mm o de 
qualsevol altre material admes per la normativa vigent. 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d'acord amb les 
prescri cions de la normativa vi ent i amb la normativa munici al. 

• cartells senyalitzadors 
• cartells informadors 



Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allo 
que estigui grafiat als planols. 

Mesurament i abonament 

Els senyals s'abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col· locat en obra, fins i tot pals, suports i 
execució completa de la fonamentació. Els cartells s'abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu 
inclou la part proporcional d'elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 

Elements reductors de velocitat 

Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al paviment, de 
manera que en cap cas suposin un perill per als vehicles i els vianants. Acompliran tot el que 
estableixi la normativa vigent. 

Mesurament i abonament 

Els elements reductors de velocitat es mesuraran pera metres lineals (mi). Els preus corresponents 
que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport i col·locació, el replanteig, els 
equips del personal i maquinaria i tata la ma d'obra necessaria pera la seva execució. 

2.1.15 A/tres Unitats no especificades en aquest Plec 

Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions 
Generals haura d'acomplir les 
condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplira el que prescriu 
la normativa vigent. 

2.2 INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 

2.2.1 Xarxa d'abastament d'aigües 

Els materials que hagin d'estar en contacte amb l'aigua estaran sotmesos a les disposicions que 
regulara la Comisión lnterminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, pel que 
disposa el Real Decret 363/1995 de 1 O de man; (Reglament sobre notifica ció de substancies noves 
i classificació, envasat i etiquetatge de les substancies perilloses) o qualsevol altre legislació o 
normativa técnica que pugui ser d'aplicació. 

Per a l'execució de les obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions 
del Plec de Prescripcions Técniques Generals pera canonades d'abastament d'aigua. 

Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran els 
corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.). 

Els tubs presentaran una superficie uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense 
rastre de sediments ni d'incrustacions. Cada tub portara impreses les característiques següents: 
• marca del fabricant 
• any de fabricació 
• diametre nominal 
• pressió nominal o de treball 
• norma segons la que ha estat fabricat 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada segons el que la 
companyia subministradora especifiqui. 

Les canonades de PE complira la norma UNE 53 131-90 rev. 14 (98.12.15) i estaran acreditades pel 
certificat d'AENOR vigent Les canonades de PVC-U compliran la norma UNE EN 1452-2 rev. 15 
(2002.07.1 O) i estaran acredita des pel certificat d'AENOR vigent. 



En qualsevol cas, el contractista haura d'executar les obres i emprar els materials necessaris d'acord 
amb la normativa de la companyia subministradora d'aigües, de la qual haura d'assabentar-se i tenir-la en 
compte als calculs de les ofertes económiques. 

El tipus de unions, juntes, valvules, derivacions, arquetes,etc., seran les exigides per l'entitat 
subministradora, així com totes les peces especials. 

L'execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de 
la canonada instal·lada i altres operacions necessaries, es faran d'acord amb les operacions i 
requeriments exigits per part de la companyia subministradora amb l'aprovació de la direcció facultativa de 
les obres. 

Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d'abastament d'aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construn. S'entendra que el preu del metre lineal 
inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces especials, 
proteccions i tots els materials, maquinaria i operacions necessaries per a deixar les obres amb la 
qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, valvules, ventases, hidrants, baques 
de reg i connexió a xarxa existent s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el 
pressupost del projecte ho especifiqui d'aquesta manera. 

2.2.2 Xarxa de distribució d'energia eléctrica 

Condicions Generals 

A més de les Condicions Técniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 

Reglament Electrotécnic pera Baixa Tensió (Decret 24.3/1973, de 20 de Setembre). 
lnstruccions Complementaries al Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensió, i Fulls d'lnterpretació, 
publicats pel "Ministerio de Industria". 

Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de 
Maig del 1.954). 
- Reglament Técnic de Línies Eléctriques Aéries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de Novembre). 

- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Eléctriques i Estacions Transformadores, 
aprovats per ordre de 23 de Febrer del 1.949. 
- Normes Tecnológiques de l'Edificació (N.T.E.), del "Ministerio 
de la Vivienda". 

Normes i lnstruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre 
Enllumenat Urba. 
- Normes UNE declarades d'obligat acompliment. 

- Les recomanacions d"'U.N.E.S.A.". 
- Recomanacions lnternacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de Obras 

Públicas". 

Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de la Companyia Subministradora, 
així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 
legislació aplicable que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 

El contractista s'obliga a mantenir amb !'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitja del 
Técnic Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

Permisos, !licencies i dictamens 

El Contractista haura d'obtenir els permisos, visats, !licencies i dictamens necessaris per a l'execució i 
posta en servei de les obres, i haura d'abonar tots els carrecs, taxes i impostas, que es derivin de llur 
obtenció i del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 

El contractista també haura d'abonar totes les despeses necessaries per a l'obtenció de l'Aprovació 
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Materials 

Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera qualitat. 

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentara al Técnic 
Encarregat els catalegs, cartes, mostres, certificats de garantía, de "colada", etc. deis materials que s'han 
d'utilitzar a l'obra. 

Abans d'instal·lar qualsevol material, caldra presentar: 

- Baculs i columnes: Certificats i planols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus 
d'acer, característiques del galvanitzat, etc.), que figurín en aquest plec de condicions, planols i altra 
documentació d'aquest projecte. Certificat de "colada". 

Lluminaries: Certificats i catalegs amb dimensions i característiques de tots els elements que 
compasen la Iluminaria, i més concretament del reflector. Corbes fotométriques 
- Llums: Certificats i catalegs amb les característiques més importants, concretament mides, 
vida mitja i flux lluminós. 
- Equip d'encesa: Certificats i catalegs amb les característiques técniques própies. 
- Cables: Protocol d'assaig deis cables a emprar, signat pel fabricant. 
- Tubs i canalitzacions: Catalegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistencia. 

La totalitat deis documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant, instal·lador o persona 
qualificada, amb menció expressa de l'obra on van destinats. 

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la 
Direcció de l'Obra, després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec 
de Condicions, podent ser reemplac;ats per d'altres que acompleixin les esmentades qualitats. 

Els materials rebutjats perla Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 
Contractista immediatament i en la seva totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de 
l'Obra podra manar retirar-los, pel mitja que cregui oportú, per compte de la Contracta. Tots els materials 
i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb 
detectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars deis quals no s'especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que s'utilitzen normalment per 
!'empresa subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de l'Obra. 

Execució de les obres 

El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuara amb estreta subjecció al present Projecte, a 
les Normes i Disposicions oficials que li siguin d'aplicació, i a les ordres que doni el Director de l'Obra. 

Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d'obra especialitzada i segons 
el bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin 
perfectament acabades i en optimes condicions de durada i conservació. 

Conduccions de xarxes eltctriques 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris pera col·locar els conductors de MT i BT 
sota les voreres i les calc;ades. 

-Conduccions sota vorera: 
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions que especificara !'empresa 
subministradora i que validara la direcció d'obres, i que en qualsevol cas estaran reflectides en un 
planol d'obra i/o préviament en el projecte. En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació 
cómoda deis conductors. Les rases cal que siguin verticals en tota la seva 
fondaria, anivellant-les amb un llit de sorra. Sobre la rasa on hi passi la instal· lació eléctrica, s'hi 
col·locara una placa de PE de senyalització. Per al rebliment de les rases s'exigira una densitat 
superior al 95% de la maxima obtinguda a l'assaig PM. 

-Conduccions sota calc;ada: 
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Mesurament i abonament 

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (mi). S'entendra que el preu de conducció 
sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, l'excavació, el rebliment, 
la sorra, els tubs si s'escau, el formigó, la placa i la cinta de senyalització. 

Elements singulars 

Arquetes: Podran ser prefabricades o fetes "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació deis 
cables, no registrables o amb tapa d'accés i marc de ferro colat, si s'escau. 
Armaris i caixes: Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les 
especificacions tecniques de la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus 
criteris. 

Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho 
especifiqui d'aquesta manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de formigó, la caixa o armari, 
els ancoratges, les terres i connexions. 

2.2.3 Xarxa d'enllumenat púb/ic 

2.2.3. 1 Condicions deis Materials 

Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles de doble capa , llisos per !'interior, de Polietile. 
Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60°C). Alhora, seran no 
propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7), contra cops mecanics. 

Columnes 

Les columnes seran troncocóniques, de les dimensions especificades als planols i constru"fdes en planxa 
d'acer, a partir d'un cercol laminat de resistencia per tracció de trenta-set quilograms per mil·límetre 
quadrat (37 Kg/mm2.), o superior, classe St 37. 

El tronc de con s'obtindra en premsa hidraulica i anira soldat, seguint una generatriu, realitzant-se 
l'esmentada soldadura amb electrode continu en atmosfera controlada. 

No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s'autoritzi un canvi de gruix a la planxa 
d'acer, utilitzada o diferents trams de la columna. 

A l'extrem inferior se soldara la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als planols, i 
dotada d'un cercol exterior de refon;ament i carteles de recolzament. 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construns en acer d'alta resistencia a la 
tracció, cargolant l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegant el ganxo inferior, per quedar millar 
agafada a la massa de formigó. 

Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Planols, o seguint les indicacions del 
fabricant, d'acer F .111 . UNE 
36.011. 

Les columnes es lliuraran amb els perns corresponents, amb dues femelles per pern i arandeles. 

Les obertures de les portes, indicades als planols, presentaran llurs cantons arrodonits, i aniran 
previstos d'un emmarcament de passama de ferro de trenta per tres mil·límetres (30 x 3 mm.), soldat a 
la vora de les mateixes. Aniran previstes de portelles en planxa d'acer, que tindra dispositius de 
subjecció i pany. Per tal de protegir-les contra la possible entrada d'aigua a !'interior del bacul, 
la part superior de l'emmarcament de les portelles de registre podran portar soldada una visera. La 
porta anira unida a la columna per una cadeneta galvanitzada. 



Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la longitud, mitjanc;ant immersió en bany calent. El bany de 
galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-vuit i mig per cent (98,5%) de zenc pur en pes, havent 
d'obtenir-se un dipósit mínim de sis-cents grams per metre quadrat (600 gr./m2.), sobre la superficie de 
la columna. Tal característica i les d'adheréncia, continunat i aspecte superficial s'adaptaran al que 
estableix la Norma UNE 37.501. 

La superficie exterior de la columna no presentara taques, ratlles, ni abonyegament, i les soldadures es 
poliran degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparenc;a i regularitat. 

Les columnes i baculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l'obra, mitjanc;ant 
pintura indeleble a la part frontal deis mateixos. 

Basaments de les columnes 

Les dimensions deis basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Planols o 
definides als amidaments. 

L'excavació es realitzara de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant 
en aquesta les arestes arrodonides. 

El fonament s'efectuara amb formigó de resistencia H-250, en el qual s'encasten els perns 
d'ancoratge, situant-los mitjanc;ant plantilla, de manera que la seva col·locació resulti vertical i que 
sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar !'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs 
arandeles. 

A !'interior de la foneria s'embeura un colze de tub flexible reforc;at de PVC, de diametre 32 mm. pera 
permetre passar els 2 conductors de presa de terra de 1x16 mm2 arnats, color groc-verd. Els extrems 
d'aquest tub hauran de tenir les vores polides i que no tallin. També quedaran embocats 4 tubs de Dn. 63 
mm. a la base per entrada i sortida deis conductors multipolars d'alimentació a les lluminaries. 

Lluminaries 

Les lluminaries seran prop1es de l'enllumenat Públic, preparades per anar, indistintament a bacul 
columna, tancades i amb capacitat pera posar-hi l'equip eléctric de doble encesa. 

El grau de protecció no sera inferior a IP 55, classe l. El grau de protecció peral grup óptic sera de IP66. 

Les lluminaries seran de ti pus tancades, de fundició d'alumini injectat a alta pressió, amb junta de doble 
estanquenat en elastómer de silicones, anti-adherent, resistents a l'envelliment. 

En aquest cas seran lluminaries amb Led i driver 
electrónic. Portaran filtre de carbó actiu. 
El cablatge del bloc d'alimentació es fara amb conductors d'alta temperatura i protegits per una beina de 
fibra de vid re amb silicones. El capot sera de: 

Foneria injectada d'aleació d'alumini, pintada amb pintura electrostatica, polimeritzada a alta 
temperatura. 

El grup óptic estara format per móduls Led muntats muntats sobre placa portamóduls amb clips de 
fixació. Els móduls Led, incorporaran aletes de disipació térmica d'alumini. 

L'equip auxiliar sera electrónic, classe 2, i amb regulació prevista per a línia de 
comandament 2N+. La temperatura de color sera de 3000-4000 ºK, amb un 
IRC > 70 i vida útil prevista de 50000 hores. Totes les fixacions, cargolaria, 
pastels, etc., seran en material inoxidable. 

Les característiques fotométriques de les lluminaries hauran de garantir els resultats previstos al 
Projecte guant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminaries no seran mai inferiors a les que 
figuren als planols. 

Totes les parts metal·liques seran inoxidables. 

Les característiques fotométriques de les lluminaries hauran de garantir els resultats previstos al 
Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminaries no seran mai inferiors a les que hi 
figuren als planols o documentació técnica. 



Proteccions 

A més de la protecció de cada punt de llum amb caixa de derivació tipus "Sertsem" o equivalent amb 
fusibles de 4 A, s'instal·lara una placa de presa de terra a cada punt de llum i quadre electric. S'uniran 
totes les plaques de terra fent una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta-cinc 
mil·límetres quadrats (35 mm2.) de secció. Aquest cable anira soterrat directament aterra, ésa dir, fora 
de les canalitzacions electriques, i a cinquanta centímetres (0,50 m.) de profunditat, com a mínim. 
Aquest conductor de terra s'unira a les plaques de terra i al mateix temps a cada columna, de forma 
que cada columna quedara connectada per dues derivacions de conductor de 1x16 mm2 arnat per dins 
de tub. 

Totes les unions es faran amb soldadura al· luminotermica d'alta temperatura de fusió o altre sistema 
que garanteixi un correcte contacte entre conductors. 

La unió a la columna sera mitjanc;ant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 
inoxidable. No hi haura cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 

A mes de la posta aterra de les masses, es preveuran dispositius detall per intensitat de detecte. 

S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat deis quals vindra donada pel valor obtingut de la 
resistencia aterra de les masses. En general seran de 300 mA. 

La instal·lació de tots els elements a !'interior de la Iluminaria, així com la resta a la columna, fa que tota 
l'operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials pera llur manipulació. 

Taulers de connexió a columnes 

S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció que s'instal·laran a cada 
columna. 

El tauler sera de material arnant, no propagador de la flama i no higroscópic. Sera d'un gruix no interior a 
cinc mil·límetres (0,005 m), i disposara deis borns polits i no tallants. 

Cada tauler disposara, com a mínim, de: 

- Placa base. 
Portafusibles i cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins la 

Iluminaria. Seran de 4 A. 
Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions deis cables 

d'alimentació. 

Tots els elements de la placa estaran arnats electricament deis elements metal·lics de la columna. La 
cargolaria sera de material inoxidable. El tauler s'instal·lara dins d'una caixa de material plastic, a !'interior 
de la columna. 

Cables 

Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56 Wm./mm2. de 
resistencia específica, i de les seccions nominals que figuren als planols. 

Tots els conductors que s'utilitzin seran multipolars i les seccions, iguals o superiors a sis (6 mm2.) per a 
les línies de potencia. En el cas de la línia de maniobra la secció sera de 2x2,5mm2.La tensió nominal de 
funcionament sera de mil volts (1.000 V) i la tensió de prova de quatre mil volts (4.000 V.). 

Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un a"fllament de Policlorur de Vinil (PVC) 
Designació UNE RFV 0,6/1 Kv. 

L'armadura sera d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnetic (alumini) a la resta. 

La resistencia maxima a vint graus centígrads (20ºC.) haura d'acomplir amb els valors assenyalats per 
la Norma UNE 21.119.74. La resistencia d'a"fllament haura d'acomplir el que s'especifica al Reglament 
Electrotecnic de Baixa Tensió a l'apartat MIBT 017. A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurara el 
nom del fabricant, característiques i seccions deis cables. Els canvis de secció a les línies de distribució 
s'efectuaran a !'interior deis baculs o columnes. 



Les característiques físiques, mecaniques i eléctriques deis materials deis cables satisfaran el que 
indiquen les Normes UNE. Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i també satisfaran les Normes 
UNE. 

L'a"fllament sera de polietilé reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 

Existira una pantalla sobre el conductor, que sera no metal·lica i estara formada per una cinta 
semiconductora, una capa extrusionada de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 

La pantalla sobre l'a"fllament estara formada per una part semiconductora, no metal·lica, associada a una 
part metal·lica. 

La secció de la pantalla i la seva resistencia eléctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads 
(20ºC.) sera de setze mil·límetres quadrats (16 mm2.) Cu. i 1,16/Km. respectivament. 

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 

S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjanc;ant cintes, anelles 

o fundes, d'acord amb els colors indicats per les Normes UNE, a saber; fase "R" color verd, Fase "S" color 
groe, Fase "T", color violeta, i neutre, color gris. 

Conducció pera canalitzacions, Baixa o Mitja Tensió. 

Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins deis tubs, o bé a les 
crurnes de calc;ada, els cables aniran en rases de seixanta centímetres (0,60 m.) de fondaria i quaranta 

centímetres (0,40 m.) d'amplada. 

Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurara que passi poc temps entre !'obertura i el replé 
de la mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. 

Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifica als planols. 

El cable se situara amb cura sobre un llit de sorra, i es tapara amb la quantitat suficient de sorra per a 

que, al col· locar la pec;a ceramica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 

Quan el cable vagi entubat, s'escollira un diametre interior suficient pera que els cables es puguin passar 
sense cap dificultat. El tub anira sobre un llit de sorra i no tindré cap deformació ni forats. No hi haura cap 
unió entre tubs. Dins de cada tub no hi passara més que una sola línia. 

L'estesa del cable s'efectuara de manera que aquest no sofreixi tensions mecaniques, doblecs excessius o 
sigui arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els treballs d'estesa es detindran si la 
temperatura ambient és inferior als zero graus centígrads (OºC.). 

El volum de rasa que resti es farcira amb productes que provinguin de la mateixa excavació, sempre 

que llur densitat mínima al proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams (1,450 Kg) i no 
contingui elements majors de deu centímetres (O, 1 O m.) de diametre, en quantitat superior al cinc per cent 
(5 %). 

El replé es realitzara per capes de vint centímetres (0,20 m.) que hauran de cobrir l'amplada total de la 
rasa i es compactaran fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc per cent (95%) del proctor normal 

abans de procedir al replé de la capa successiva. 

A una fondaria aproximada de vint centímetres (0,20 m.) es col·locara una malla de senyalització de 
material plastic, de les característiques indicades als planols. 

Als encreuaments de calc;ada es col·locaran tants conductes com línies eléctriques existeixin, més 
un de reserva, que aniran protegits amb formigó, segons especificacions deis planols. 

Entroncaments i derivacions 

Les derivacions s'efectuaran sempre a !'interior de pericons i els entroncaments es fixaran mitjanc;ant 

ancoratges i de manera ordenada, a la paret interior del pericó. 

Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecanica com 
eléctricament, responguin a iguals condicions de seguretat que la resta de la línia. 



La realització del conjunt anira a carrec de personal especialitzat. La confecció sera posant-hi cura i 
d'acord amb les normes usuals d'aquesta técnica. 

Les característiques mecaniques i eléctriques de cada derivació no seran, en cap cas, inferiors a les del 
cable en aquell punt. 

Equips 

S'entendra per equips d'encesa deis llums, les reactancies !imitadores de corrent de les mateixes (en 
cas de tubs de descarrega) i els possibles dispositius que siguin necessaris als llums de vapor de sodi 
per a l'inici de la descarrega. Seran del tipus intemperie estancs. 

En el cas de llums de Led seran la font d'alimentació i els drivers. 

El Subministrador de les lluminaries haura d'efectuar les proves i assaigs que s'esmenten. Amb 
suficient antelació, advertira a la Direcció de l'Obra de la data en que es vagin a realitzar, a fi que els 
seus técnics estiguin presents. D'aquestes proves i assaigs es traura el corresponent document, que el 
lliurara a la Direcció de l'Obra per a la seva constancia, podent rebutjar aquesta les partides si s'observen 
característiques deficients en un percentatge del cinc per cent (5%) de les quantitats del mateix tipus. 

Condensadors: 

En aquest cas no hi haura condensadors. 

Arrencadors 

No hi haura arrencadors. 

Llums 

Els llums que s'utilitzaran a les instal·lacions seran del tipus de descarrega en gasos o de Led. 

Els esmentats llums hauran de ser de característiques técniques iguals o superiors a les que 
s'indiquen seguidament, pera cadascun deis tipus i potencies. 

La Direcció de l'obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment les condicions 
técniques i de recepció deis materials subministrats, així com certificats oficials de llurs característiques, 
rebutjant-se aquelles que, per les seves característiques deficients o insuficients, superin el cinc per cent 
(5%) de les quantitats subministrades del mateix tipus. 

Compliran les Normes UNE. 

Dimensions 

Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions maximes aproximades de: 

Potencia Diametre maxim Longitud maxima 
0,N) Ampolla (mm) (mm) 
Llums de VSAP 
70 71 156 
100 76 182 
100 T 48 211 
150 92 227 
150 T 48 211 
250 92 227 
250 T 48 257 
400 122 292 
400 T 48 283 
T = Tubular. 

Casguets 

El casquet deis mateixos sera del tipus anomenat "Goliat", i haura de posseir un recobriment metal·lic 
antioxidant, niquelat, zencat. 

Haura de garantir-Se, alhora, un bon funcionament del mateix (adheréncies al vidre), a temperatures 
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Tensió d'arrencada 

La tensió mínima d'inici de la descarrega haura de quedar garantida als llums a: 

Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+5°C.); tensió mínima d'encesa: cent vuitanta volts (180 
V.). 

Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15°C.); tensió mínima d'encesa: dos cents volts 
(200 V.). 

Temperatura de !'ampolla 

L'ampolla de vidre haura de suportar la pressió interna i les seves deformacions termiques i les del 
casquet, sense trencament, fins a una temperatura maxima de tres-cents cinquanta graus centígrads 
(350°C.), suportant, en aquestes condicions, el xoc termic de la calguda de gotes d'aigua a quinze graus 
centígrads (15°C.), sense trencament ni esquerdes sobre el vidre. 

Tensió i corrent de l'arc 

Una vegada comenc;ada la descarrega i transcorregut el cent per cent (100 %) del període mínim 
d'encesa, s'hauran de confirmar els següents valors en més menys cinc per cent (+-5 %): 

Potencia Tensió de l'arc Corrent a Corrent absorbida 
0,N) (manteniment) l'arrencada per la llum 

M (A) (A) 
Llums de VMCC 
80 115 1,20 0,80 
125 125 1,80 1, 15 
250 135 3,30 2,20 
400 140 5,10 3,30 
Llums de VSAP 
70 90 1,25 1,0 
100 100 1,80 1,2 
100 T 100 1,80 1,2 
150 100 2,52 1,8 
150 T 150 2,52 1,8 
250 100 4,10 3,0 
250 T 100 4,10 3,0 
400 105 5,70 4,4 
400 T 100 5,70 4,4 

Fluix lluminós 

El fluix lluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200 %) del període d'encesa 
transcorregudes les cent (100) 
primeres hores de vida del llum, resultara ser de més menys cinc per cent(+- 5%) deis següents valors: 

Potencia Fluix lluminós 
Potencia Fluix lluminós 
0,N) a les 100 h. (lm) 
Llms de VSAP 
70 5.800 
100 9.500 
100 T 10.000 
150 14.000 
150 T 14.500 
250 25.000 
250 T 27.000 
400 47.000 

0,N) a les 100 h. (lm) 
Llms de LED 



25 
96 

Supervivencia 

2.074 
6.825 

S'entendra com a supervivencia el percentatge de llums que continuen funcionant després d'un cert 
període de temps, sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus de llum, havent de 
superar-se els següents valors mínims: 

després de cinquanta mil (50.000) hores: el noranta-dos per cent (92 %). 

Centre de maniobra 

Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt instal·lacions, que calen pera la correcta maniobra 
d'encesa i apagament de la il·luminació, així com pera llur control i mesurament. 

Principalment, consten deis següents elements: 

- Cél·lula fotoeléctrica o rellotge astronómic. 
Quadre eléctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés transformador 

d'intensitat i tensió, en el seu cas. 
- Armari de protecció. 

Materia Is: 

- Rellotge astronómic. 

Sera un model homologat. S'aconsella el "Data Astro" de la marca ORBIS. Quedara instal·lat a !'interior del 
quadre de comandament. 

- Interruptor horari. 

Sera de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, facilment, l'ho d'encesa i 
apagament. Anira protegit per una caixa metal·lica, i sera de tipus astronómic. 

- Contactors. 

Seran trifasics, d'accionament electromagnétic amb contactes de plata, ampliament dimensionat que 
permetran efectuar un nombre considerable d'interruptors. El consum de la bobina d'accionament no 
sera superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes VDE. 

- Amperímetres i voltímetres. 

Seran electromagnétics, de ti pus encastat i escales adequades. 

- Comptadors. 

El comptador d'energia activa del piafó d'enllumenat sera del tipus de quatre (4) fils, per tres-cents 
vuitanta volts (380 V.), connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si calgués. Sera electrónic del 
tipus "Multifunció" i permetra el seu telecontrol a distancia. 

- Fusibles. 

Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més que a les 
peces fusibles, própiament dites, o a la part destinada a apagar l'arc. 

- lnterruptors. 

Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit eléctric real. No podran 
tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, 
amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

- Posta a terra. 

Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades aterra totes les parts metal·liques. 

La resistencia de posta a terra no sera superior a deu ohms (10 W), havent-se de col·locar, si la 



-Armaris metal·lics. 
Els armaris seran d'acer inoxidable, AISl-304, acabat amb epoxi poliéster color 
gris RAL-7032 texturat. Una junta d'estanque"ftat curara del perfecte tancament de 
portes. 

Sera totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 

Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposara un conductor de coure nu de cinquanta 
mil·límetres quadrats (35 mm2.), al qual sera connectada la carcassa de l'armari, així com totes les parts 
metal·liques tals com portes, suports, etc. Aquest conductor anira unit al circuit general de terres de 
l'enllumenat. 

L'armari tindra un sastre especial pera evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures pera la ventilació. 

Hi haura previstos tres allotjaments separats, un per a les instal·lacions própies de la Companyia 
Subministradora, un espai previst per a col·locar un estabilitzador de tensió i l'altre per a les 
instal·lacions de protecció de línies. La zona destinada a la Companyia Subministradora es fara seguint 
les seves indicacions. 

Tot el material eléctric anira muntat a una placa arnant, hidrófuga, autoextingible, tipus celissol o 
celotex, i amada de les parts metal·liques de l'armari. Aquesta placa constituira un doble arnament i el seu 
gruix no sera mai inferior a cinc mil·límetres (5 mm). 

Tots els elements eléctrics i mecanics vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera qualitat. 

La connexió entre sí de tots els elements s'efectuara de manera ordenada, per tal que es pugui seguir 
facilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres 
colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. 

Portara un regleter de borns i tots els cables s'enumeraran en els seus dos extrems. 

Tots els elements s'identificaran mitjanc;ant una plaqueta, que indicara el circuit 
al que pertanyen. S'evitara el pas de conductors per vores que tallin, i es 
protegiran, si cal, per perfil protector arnant. 

Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, estanque"ftat, 
arnament, etc., que es considerin oportunes pera llur recepció definitiva. 

Dins de cada armari hi haura un petit calaix, on hi anira un planol amb !'esquema unifilar del quadre i la 
identificació deis borns. 

2.2.3.2 Mesurament i Abonament de les Obres. 

Estació transformadora 

Compren, l'esmentada unitat, l'excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de l'estació, segons 
esquemes que figuren als planols ampliats per les normes particulars de !'Empresa Subministradora i tots 
els treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l'obra. 

Es mesurara per unitat (Ut.) totalment acabada. 

Transformador 
Aquesta unitat compren l'adquisició, transport i dipósit del transformador adequat a les 
potencia i tensions indicades. Es mesurara per unitat (Ut.) de transformador connectat i 
comprovat. 

Aparellatge interior de l'Estació Transformadora 

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada, de sortida i proteccions 
del transformador, etc.) necessaris pel correcte funcionament eléctric de l'Estació Transformadora. Així 
mateix inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del transformador, comandaments a 
distancia, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari peral bon funcionament de l'E.T. 

Es mesurara per unitat totalment acabada i comprovada. 

lnstal•lació en baixa tensió 

Es mesurara per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 



Cables 

Al preu assignat per metre lineal (mi.) hi queda compres el cost de totes les operacions d'adquisició, 
transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l'abonament de les bobines corresponents. 

Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerara inclós al preu per metre lineal (mi.) la part 
proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc. 

Es mesurara per metres lineals realment instal·lats. 

Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió 

El preu compren l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que 
s'assenyalen als planols corresponents. 

Esta inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replé de la rasa, la sorra que serveix de llit i 
de recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons 
planols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan s'escaigués, les caneletes 
prefabricades). 

En cas de conducció pera encreuaments de calc;ades, el preu inclou totes les canonades necessaries 
més el llit i protecció de formigó, així com l'excavació, el replé i el transport a l'abocador deis materials 
sobrants. 

En tots els casos s'entén que el preu és el mateix qualsevol que sigui el nombre de canonades (o 
caneletes) necessaries. També esta inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del 
proctor normal. 

Es mesurara per metre lineal (mi.). 

Punt de llum 

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, Iluminaria tancada completa, equip 
d'encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la Iluminaria, 
posta a terra de tot el conjunt, a1x1 com el dau de formigó amb 
els seus perns d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la placa de terra, així com accessoris i 
altres elements necessaris pel seu correcte funcionament. 

Es mesurara per unitat (ut.) acabada i comprovada. 

Centres i quadres de maniobra 

S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats, necessaris per a la correcta 
maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesura de les instal·lacions. 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metal·lics galvanitzats, cél·lules fotoeléctriques, 
rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotérmics, 
fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables eléctrics 
d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc. 

lnclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra coma continent deis elements abans esmentats, així com 
l'obra civil d'assentament del mateix. 

Tot aixó degudament connexionat i posat 
en servei. Es mesurara per unitat (Ut.) 
acabada i en servei. 

2.2.3.3 Proves pera les Recepcions 

Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les obres 
procedira, en presencia deis Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que 
es considerin necessaris pera comprovar que les obres han estat executades d'acord amb el Projecte, 
segons les ordres de la Direcció de l'Obra i les modificacions que hagin estat autoritzades. La 
Contracta haura de portar els aparells necessaris per fer les medicions que més endavant s'expliquen. 

No es rebra cap instal·lació eléctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei normal, i 



- Carta de la companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats pera ella. 

Projecte de legalització de la instal.lació, que portara els planols "As-built" de la instal.lació real 

executada, esquemes definitius, fitxes tecniques deis materials col.locats, així com Acta de la EIC 

corresponent amb resultat favorable. 

- Tots els planols, catalegs i certificats que es relacionen a l'apartat 4.1. 

2.2.3.4 Reconeixement de les obres 

Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirara de les mateixes, fins a deixar-les 

completament netes i aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines de cables, 

mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, escombraries, etc. 

Es comprovara que els materials coincideixen amb els admesos pel Tecnic Encarregat en el control previ, 

que corresponen amb les mostres queja tenia i que no estan deteriorats en llur aspecte o funcionament. 

lgualment, es comprovara que la construcció de les obres de fabrica, la realització de les obres de terra i 

el muntatge de totes les instal·lacions electriques han estat executades de forma correcta i acabades i 

rematades completament. 

En particular, es crida l'atenció sobre la verificació deis següents punts: 

- Seccions i tipus deis conductors i cables utilitzats. 

- Alineació deis punts de llum 

Forma d'execució deis terminals, entroncaments, derivacions 

connexions en general. 

Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms 

paviments afectats. 
- Geometría de les obres de fabrica deis centres de transformació. 

- Estat deis revestiments, pintures i paviments deis centres de transformació i absencia d'esquerdes, 

humitats i penetracions d'aigua. 

Un cop efectuat aquest reconeixement i d'acord amb les conclusions contingudes, es procedira a 

realitzar ambles instal·lacions electriques els assaigs que s'indiquen als Articles següents: 

Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 

Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 

1.- Es mesurara la resistencia de l'a"fllament entre conductors i entre aquest i el terra. 

2.- Es procedira a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible aplicant la tensió de forma creixent 

fins arribar a la normal de servei i, en cas contrari, es donara tensió de cop, tancant !'interruptor 

corresponent. 

3.- S'acoblara la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de !'Empresa Subministradora, 

deixant-la en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, com a mínim. 
4.- Es mesurara de nou la resistencia d'a"fllament. 

La resistencia d'a"fllament en ohms 0N) no sera inferior a mil per U (1.000 x U), sent U la tensió de servei 

en volts 01). La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d'alta tensió no ha de provocar el 

funcionament deis aparells de protecció, si estan correctament calibrats i regulats, ni el falliment de 

l'a"fllament deis cables i de llurs caixes terminals. 

A la vista del resultat deis assaigs que es vagin realitzant, es decidira la conveniencia o no de portar a terme 

els successius. 

Assaigs de les instal•lacions electriques deis centres de transformació i repartiment. 

Es realitzaran els següents assaigs: 

Es mesuraran les distancies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i entre 

A_"~.~~; •. -~=.-·--· j~ -·--· ~:,::. -· .:::~i~~~:~ZGÍ:t2.1~1~~:~i~~~:~i~~4i~~.~~ '~¿~c~E~~a;;x;.~~~:ft~~;~~DT;~t~i:ri ~~T~~:; ;a l'Article 8 del 
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Es mesurara la resistencia d'a"fllament respecte terra de les parts actives de la instal·lació, que no 
haura de ser inferior a mil per U (1.000 x U) ohms, sent U la tensió de servei en volts M. 
- Es mesurara la resistencia de pas a terra deis sistemes de posta a terra, tant deis corresponents a 
les parts metal·liques no sotmeses a tensió, com als neutres deis transformadors, havent d'acomplir el 
que s'indica als vigents reglaments. 

Tots aquests assaigs han d'efectuar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la instal·lació a la 
seva tensió de servei normal. 

Assaig de les instal•lacions d'enllumenat públic. 

- Caiguda de tensió: 

Amb tots els punts de llum connectats es mesurara la tensió a l'escomesa del centre de comandament 
i als caps deis diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no sera superior al tres per cent 
(3%) de l'existent al centre de comandament si en aquest abasta el seu valor nominal. 

-Afllament: 

L'assaig d'a"fllament es realitzara per a cadascun deis conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre 
conductors actius arnats. La mesura d'a"fllament s'efectuara segons alió indicat a l'Article del Reglament 
Electrotecnic de Baixa Tensió corresponent. 

- Proteccions: 

Es comprovara que la intensitat nominal deis diferents fusibles sigui igual o inferior al valor de la 
intensitat maxima de servei del conductor protegit. 

- Línia de terres: 

Es mesurara la resistencia aterra en cada punt, que no haura de ser superior a deu ohms (1 OW). 

- Equilibri entre fases 

Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir el maxim equilibri entre elles. 

- ldentificació de fases 

S'ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells als quals es realitzen connexions, els 
conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin facilment identificables per llur color. 

- ll·luminació 

Es comprovara amb luxómetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al Projecte. 

-Proves de la recepció definitiva de les Obres 

Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres mateixes i la Direcció de l'Obra podra fer qualsevol 
de les proves esmentades per la recepció provisional. 

2.2.4 Xarxa telefónica i a/tres serveis de telecomunicacions 

Disposicions Aplicables 

A més de totes les disposicions generals d'obligat compliment, seran d'especial aplicació les 
normatives de les companyies, les "Normes de la Compañía Telefónica Nacional de España", per a les 
Obres de canalitzacions telefóniques. 

Seran també d'aplicació els acords signats amb les companyies Subministradores i la Compañía Telefónica 
Nacional de España. 

Materials 

Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i lnstruccions d'obligat compliment. 

per la 



Tubs de PVC de cent deu mil·límetres (110 mm.) de diametre exterior i d'un amb dos 
mil·límetres (1,2 mm.) de gruix. 

- Cobertes i tapes pera cambres. 
- Seran subministrats els tubs de PVC, de diametre seixanta-tres ( 63 mm) i les tapes per a tronetes deis 
tipus M, H, D, Si F. 

El subministrament o no d'alguns materials, anira en funció del conveni que es signi abans d'iniciar l'obra 
entre l'Ajuntament i la companyia Telefónica Nacional de España. 

Execució de rases pera conduccions telefóniques 

Les excavacions de rases i emplac;aments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les dimensions 
expressades als planols, llevat disposició en contra per part del Facultatiu Director de les Obres, si ho 
considera necessari. 

Les rases s'excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar la rasa es fara 
un acurat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres per tal d'evitar punts baixos 
a la canalització que facilitin l'acumulació de residus. 

Un cop realitzada la rasa, col·locades les canonades i abocat el formigó que les recobreix, es procedeix al 
seu replé per tongades de trenta centímetres (0,30 m.), regant i compactant sobre cada una d'elles, per 
a aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny circumdant. 

Col•locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefóniques 

Un cop anivellada la rasa, se li abocara una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m.) i sobre 
aquesta, es col·locara la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta 
centímetres (0,70 m.). Col·locada aquesta capa, s'abocara el formigó dintre fins a cobrir tres centímetres 
(0,03 m.), col·locant llavors la segona capa. L'operació es repetira tantes vegades com 
capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l'ultima una protecció de vuit centímetres (0,08 
m.) de formigó. 

Tot seguint es reomplira la rasa amb terra. La unió deis tubs de PVC es realitzara acoblant l'extrem recte 
d'un d'ells amb l'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, 
en solvent organic volatil. 

Els arids a utilitzar al formigó no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m.) en un 
vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins a una dimensió de trenta 
mil·límetres (0,030 m.). 

Pera la prova deis conductes, es passara a través d'ells un cilindre de deu centímetres (O, 1 O m.) de 
longitud i del diametre corresponent segons la Normativa de la C.T.N.E. 

Separació entre Canalitzacions telefóniques i altres serveis 

- Paral·lelismes 

S'observara una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,025 m.) amb línies de baixa tensió, 
referides aquestes mesures als dos punts més propers entre el cable d'energia i el parament exterior 
del bloc de formigó que protegeix els conductes de la canalització telefónica. 

Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distancies mínimes entre llurs punts més propers seran de trenta 
centímetres (0,30 m.). 

Quant al gas, es tractara d'evitar aquest paral·lelisme que, si es ineludible, es mantindra a igual 
distancia que les conduccions d'aigua, procurant que la seva posició sigui més alta que la de la conducció 
telefónica. 



-Encreuaments 

Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions: 

Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distancia entre punts més propers d'ambdues 
conduccions de trenta centímetres (0,30 m.) com a mínim. 

Es procurara que el clavegueram i l'aigua passin inferiors a la canalització telefónica, mentre que el gas 
haura d'encreuar superior a ella. 

Als punts d'encreuament no coincidira cap confluencia ni junta de canalització. 

Mesurament i Abonament de les Obres 

Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefonía, es mesuraran i pagaran per unitats 
totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessaries pel correcte 
acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els convenís existents, han de subministrar 
les Companyies, el preu unitari deis quals solament inclou la seva col·locació o instal·lació, i el 
transport. Així mateix, l'esmentat preu, incloura el cable guia peral galibat. 

Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 

Les conduccions telefóniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció 
acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o 
formigó (canalitzacions telefóniques) i tots els materials i les operacions necessaries pel correcte acabat 
de la unitat, llevat els materials que d'acord amb els convenís existents, han de subministrar les 
Companyies. 
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SUPERFICIE CONSTRUIDA C. SANT PERE 
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