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CLAVEGUERAM 
 
Consideracions inicials i hipótesi de partida: 
 
 Per al calcul de la dotació d’aigües residuals de la zona es fará segons les 
següents hipotesi de partida: 
  

- Aportació d’aigües residuals per habitant en funció de la climatología del 
municipi. 

- Tipología constructiva de la zona segons el Planejament Urbanístic 
Municipal de l’Ajuntament d’Amposta. 

- Nos. de cases afectades 
- Nº d’habitants per vivenda 
- Longitud de la canonada 

 
 Amb aquets paràmetres inicials s’obté la següent taula: 
 

Gasto per habitant amb clima 
semicàlid i us residencial 205 ls/habitant.dia 

Tipología constructiva de la zona PB + 3P+Àtic 

Nos. de cases afectades C/ Verge del Pilar 89 

Nº d’habitants per vivenda 6  

Longitud de la canonada C/ Verge del Pilar 445,6 ms. 

 
 
Determinació del Caudal de dotació: 
 
 En base a aquets paràmetres i aplicant la següent expresió per a cada tram,  
       Nº. Hab. Tram x Lp x Ca 
 Qmed = ------------------------------------ , on 
         86.400 
 
  Lp, longitud del tram en ms. 
  Ca Coeficient d’aportació (1,2) 
  
 
 
es te: 
 89 cases x 3 plantes/casa x 6 habitants/habitatge.planta = 1.602 habitants 
 1.602 habitants / 445,6 ms. = 3,59 hab./m 
   
             << TAULA  - 1 - >> 
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Long Correcció Dotació Caudal aportat Caudal acum. 

TRAMS 
(m) 

Nº.Hab/m Nº.Hab/tram
Coef. Aport. ls/hab/dia ls/seg ls/seg 

   
CL1-CL2 42,3 3,59 152 182 205 0,432 0,432 
CL2-CL3 49,9 3,59 180 216 205 0,513 0,944 
CL3-CL4 50,1 3,59 180 216 205 0,513 1,457 
CL4-CL5 48,9 3,59 176 211 205 0,501 1,957 
CL5-CL6 49,7 3,59 179 214 205 0,508 2,465 
CL6-CL7 50,7 3,59 183 219 205 0,520 2,985 
CL7-CL8 49,1 3,59 177 212 205 0,503 3,488 
CL8-CL9 49,7 3,59 179 214 205 0,508 3,996 
CL9-CL10 55,2 3,59 199 238 205 0,565 4,560 

   1605 1922  4,560  

 
Dimensionat de conductes 
 
 Per dimensionar els conductes s’ha de tenir en compte que la velocitat de 
fluxe ha d’estar compresa entre 0,3 i 5 m/s segons es dedueix dels resultats obtinguts 
en les experiencies aportades per diferents autors. 
 Per l’altra banda, també, s’ha de tenir en compte que aquesta velocitat varia 
en funció de si el conducte treballa a capacitat plena o parcialment plena. En funció 
d’aquesta capacitat s’aplicará la formula de Manning, considerant que la capacitat 
plena sera al 100% i la capacitat parcialment plena sera al 70% (valor que s’utilitza 
comunment). 
 
 
Formula de Manning:  - A secció plena – 
 
   V = K.R 2/3.S 1/2    (1) 
 
   R = A / Pm,  on   A es la secció interior (m2) i  
         Pm es el perimetre mullat (ms) 
Essent: 
 
 V : Velocitat, en m/s. 
 R: radi hidràulic, en m. 
 K: coeficient de rugositat, 75 pel formigó i 120 pel P.V.C. 
 S: pendent de la conducció en m/m. 
 
Tenim en compte que Q= A.V, s'obté per a conductes circulars el cabal d'acord amb 
la següent expresió: 
 
   Q = A.K.R 2/3.S 1/2  (2)  
 
en la qual, Q, es el cabal en m3/s i D el diàmetre del conducte en m. 
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A la Taula -2-, s'obté en funció de la pendent de la canonada i del diàmetre adoptat, 
el cabal i la velocitat a secció plena. 
 
     << TAULA -2- >> 
 

Secció Radi hidra. Pendent Coef. Rugos. Vel. SP Q SP 
Qacum 

SP TRAMS Øint (ms) Pm (ms) 
(m2) R m/m PVC=120;F=75 (m/s) (L/s) (L/s) 

     
CL1-CL2 0,289 0,908 0,066 0,072 0,0173 120 2,736 57,120 57,120 
CL2-CL3 0,289 0,908 0,066 0,072 0,0173 120 2,736 57,120 114,239 
CL3-CL4 0,289 0,908 0,066 0,072 0,0173 120 2,736 57,120 171,359 
CL4-CL5 0,289 0,908 0,066 0,072 0,0173 120 2,736 57,120 228,478 
CL5-CL6 0,289 0,908 0,066 0,072 0,0173 120 2,736 57,120 285,598 
CL6-CL7 0,289 0,908 0,066 0,072 0,0173 120 2,736 57,120 342,717 
CL7-CL8 0,289 0,908 0,066 0,072 0,0173 120 2,736 57,120 399,837 
CL8-CL9 0,289 0,908 0,066 0,072 0,0173 120 2,736 57,120 456,956 
CL9-CL10 0,289 0,908 0,066 0,072 0,0173 120 2,736 57,120 514,076 

          

 
A la Taula -3-, s'obté en funció de la pendent de la canonada i del diàmetre adoptat, 
el cabal i la velocitat a secció parcialment plena, al 70%. 
 
     << TAULA –3- >> 
 

Radi hidraulic Radi hidraulic Vel. 0,7SP Q 0,7SP Qacum 0,7SP
TRAMS 

R 70% R (m/s) (L/s) (L/s) 
 70  

CL1-CL2 0,072 0,051 2,156 45,026 45,026 
CL2-CL3 0,072 0,051 2,156 45,026 90,052 
CL3-CL4 0,072 0,051 2,156 45,026 135,079 
CL4-CL5 0,072 0,051 2,156 45,026 180,105 
CL5-CL6 0,072 0,051 2,156 45,026 225,131 
CL6-CL7 0,072 0,051 2,156 45,026 270,157 
CL7-CL8 0,072 0,051 2,156 45,026 315,183 
CL8-CL9 0,072 0,051 2,156 45,026 360,210 
CL9-CL10 0,072 0,051 2,156 45,026 405,236 

  

 
 Tant a la Taula 2 com a la Taula 3 es comprova que la secció de la canonada 
es suficient per donar capacitat al cabal d’aportació. Així mateix, les velocitats a plena 
capacitat i al 70 % compleixen amb el rang donat pels assaigs experimentals. 
 
 
 
 
Característiques de la canonada 
 
 Es realitzaran conexions existents desde l’arqueta de cada vivenda amb 
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canonada de PVC Ø200, com a màxim, al ramal principal de PVC Ø315 de color 
teula serie 5 amb una càrrega d’aplastament de 13.500 Hgs/cm2, unió entre trams 
per copa amb junta elástica. 
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PLUVIALS 
 
 Per al cálcul de la canonada de pluvials s’utilitzaran els següents parámetres: 
 

- Superficie del àmbit a considerar 
- Intensitat mitja de pluja amb un periode de retorn donat segons el mètode 

de càlcul de Francisco Elias Castillo i Luis Ruiz Beltran (Corva intensitat-
durada) 

 
 A partir d’aquestes consideracions, es calculará el Cabal d’aigües pluvials a 
desguassar en l/s i segons la següent expressió: 
 
 Q = c . Im . S     (3),     essent, 
 
  C, el coeficient d’escorrentía mig donat per la fórmula 
    Σci.Si 
       C = -----------, on 
      ΣSi 
  c, es el coef. d’escorrentía per a diferents sols, 
   - per a vials  1,00 
   - per a parcel·les 1,00 
   - per a zones verdes 0,40 
  S, superficie de cada tipus de sol en Has. 
  Im, intensitat de pluja mitja en l/s.Ha 
         
 
Calcul de la intensitat de pluja 
 
 La intensitat de pluja mitja màxima Im, s'obté mitjançant el mètode de 
Francisco Elías Castillo i Luiz Ruiz Beltran, que es proposa per a pluges de curta 
durada i periodes de retorn de 5,10, 25, 50 i 100 anys. 
 
Aquesta intensitat mitja (Im) es determina del "Resum estadístic de les dades de pluja 
cosniderades a Catalunya", publicades al llibre del mateix autor "Precipitaciones 
màximas en España", ICONA 1979. 
 
El resum estadístic, que s'adjunta, inclou per a cada estació, en aquest cas Amposta 
(9-987), el nombre de "N" d'anys considerats, el valor mitja "M" dels màxims anuals, 
la desviació tipus ES, els cabals del periode de retorn per 5, 10, 25, 50 i 100 anys. 
 
D'aquestes dades i aplicant l’ajust de Gumbel, s'obté per un periode de retorn de 50 
anys, una intensitat mitja de: 
 
     Im = 168,0 mm/h 
que equivalen, multiplican per un coef. de punta per a us residencial 2, a 336 l/s/Ha 
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Per obtenir el coeficient d'escorrentia mig es calcula la mitja ponderada dels 
coeficients d'escorrentia i superficies parcials que conformen la zona total 
considerada, tenint en compte que les zones a sanejar són les edificacions actuals, 
es té una superfície total de 20.065,5 m2 per al carrer Verge del Pilar i de 8.401 m2 
per al carrer Miquel Granell,  
 
    (1 x 20,06 + 1 x 8,40) 
   C =  ------------------------------------- = 1,0 
                 28,46 
 
aplicant  l’expresió 3 , es te que el cabal d’aigües pluvials a desguassar, en l/s per a 
un periode de retorn de 50 anys: 
 
Carrer Verge del Pilar: 
  Q1 = 1 x 336 x 20,06 = 6.740,16 l/s,  que per a una longitud de 
canonada de 445,6 ms, s’obté: 
  q1 = 6.740,16 / 486,8 = 13,84 l/s.m 
   
Carrer Miquel Granell: 
  Q2 = 1 x 336 x 8,40 = 2.822,4 l/s,  que per a una longitud de canonada 
de 270,9 ms, s’obté: 
  q2 = 2.822,4 / 270,9 = 10,42 l/s.m 
 
Dimensionat de conductes 
 
 Per dimensionar els conductes s’ha de tenir en compte que la velocitat de 
fluxe ha d’estar compresa entre 0,3 i 5 m/s segons es dedueix dels resultats obtinguts 
en les experiencies aportades per diferents autors. 
 Per l’altra banda, també, s’ha de tenir en compte que aquesta velocitat varia 
en funció de si el conducte treballa a capacitat plena o parcialment plena. En funció 
d’aquesta capacitat s’aplicará la formula de Manning, considerant que la capacitat 
plena sera al 100% i la capacitat parcialment plena sera al 70% (valor que s’utilitza 
comunment). 
 
Formula de Manning:  - A secció plena – 
 
   V = K.R 2/3.S 1/2    

 
   R = A / Pm,  on   A es la secció interior (m2) i  
         Pm es el perimetre mullat (ms) 
Essent: 
 V : Velocitat, en m/s. 
 R: radi hidràulic, en m. 
 K: coeficient de rugositat, 75 pel formigó i 120 pel P.V.C. 
 S: pendent de la conducció en m/m. 
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Tenim en compte que Q= A.V, s'obté per a conductes circulars el cabal d'acord amb 
la següent expresió: 
 
   Q = A.K.R 2/3.S 1/2  (2)  
 
A la Taula que s'acompanya a continuació, s'obté en funció al cabal de càlcul, de la 
pendent de la canonada i del diàmetre adoptat, el cabal i la velocitat a secció plena, 
així com la velocitat i el calat al 70% del cabal de càlcul. 
 
A secció plena: 
 

TRAMS 
Long 
(m) 

Dotació 
ls/s/m 

Øint (ms) Pm (ms) 
Secció 

(m2) 
Radi hidr.

R 
Pend 
m/m 

Coef. 
Rug. 

PVC=120; 
F=75 

Vel. SP
(m/s) 

Q SP 
(L/s) 

QacSP 
(L/s) 

     
PL1-PL2 43,0 13,840 0,595 1,869 0,278 0,149 0,0173 120 4,428 595,120 595,120 
PL2-PL3 49,0 13,840 0,595 1,869 0,278 0,149 0,0173 120 4,428 678,160 1273,280 
PL3-PL4 52,0 13,840 0,595 1,869 0,278 0,149 0,0173 120 4,428 719,680 1992,960 
PL4-PL5 49,0 13,840 0,595 1,869 0,278 0,149 0,0173 120 4,428 678,160 2671,120 
PL5-PL6 47,0 13,840 0,595 1,869 0,278 0,149 0,0173 120 4,428 650,480 3321,600 
PL6-PL7 51,0 13,840 0,595 1,869 0,278 0,149 0,0173 120 4,428 705,840 4027,440 
PL7-PL8 50,0 13,840 0,595 1,869 0,278 0,149 0,0173 120 4,428 692,000 4719,440 
PL8-PL9 52,0 13,840 0,595 1,869 0,278 0,149 0,0173 120 4,428 719,680 5439,120 

PL9-PL10 54,0 13,840 0,595 1,869 0,278 0,149 0,0173 120 4,428 747,360 6186,480 
      

 
A secció al 70%: 
 

Qt SP 
(L/s) 

Qact SP 
(L/s) 

Vel. 0,7SP
(m/s) 

Q 0,7SP 
(L/s) 

Qac0,7SP 
(L/s) 

70 %  
 

1231,283 1231,283 3,100 861,898 861,898 
1231,283 2462,566 3,100 861,898 1723,796 
1231,283 3693,849 3,100 861,898 2585,695 
1231,283 4925,133 3,100 861,898 3447,593 
1231,283 6156,416 3,100 861,898 4309,491 
1231,283 7387,699 3,100 861,898 5171,389 
1231,283 8618,982 3,100 861,898 6033,287 
1231,283 9850,265 3,100 861,898 6895,186 
1231,283 11081,548 3,100 861,898 7757,084 

     

 
 
 
Característiques de la canonada 
 
 La canonada será de PVC de color teula serie 5 amb una càrrega 
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d’aplastament de 13.500 Hgs/cm2, unió entre trams per copa amb junta elástica, 
essent els diàmetres els següents: 
 
 Pou PL1 a PL10, canonada de Ø630 mms. 
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ENLLUMENAT 
 
ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L'Ajuntament d'Amposta vol procedir a l'enllumenat públic del Carrer VERGE DEL 
PILAR. 
 
Aquesta instal·lació d'enllumenat es realitzarà d’acord amb les actuals Normes 
vigents en aquesta matèria i donant compliment al REGLAMENT ELECTROTÈCNIC 
PER A BAIXA TENSIÓ. 
 
Amb el fi de procedir a la realització de les corresponents obres, es redacta el present 
Projecte per L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS CARRERS VERGE DEL PILAR, per 
l'execució de les corresponents obres. En ell es defineixen els criteris que deuran 
seguir-se en la realització de les obres, determinant les dades bàsiques i criteris de 
càlcul utilitzats, l'exposició gràfica del sistema mitjançant Plànols que s’adjunten i el 
Pressupost econòmic previst per la total realització de les Obres que conformen el 
Projecte.  
 
 
REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR 
 
Per la realització d'aquest Projecte i durant l'execució del mateix es tindran en compte 
les següents Normatives, Reglaments i Ordenances vigents en la data de la seva 
redacció i execució de les Obres: 
 
-  Ordenances de l' Ajuntament  d'Amposta que puguin afectar a les obres. 
 
- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió. 
 
- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal·lacions elèctriques en Baixa 
Tensió dictades per la Generalitat de Catalunya. 
 
- Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora. 
 
- I, en general, totes aquelles Normes, resolucions i disposicions de aplicació, 
referents a la posada en servei de les instal·lacions elèctriques en Baixa tensió, i de 
tots els elements que composen la mateixa.    
 
 
APLICABILITAT DE LA CIRCULAR 11/88 DE LA DGSQI. 
 
La instal·lació elèctrica del present Projecte si està subjecta a les obligacions 
establertes en la circular 11/88 de 21 de juny de 1988 de la Direcció General de 
Seguretat i Qualitat Industrial aprovant la Instrucció que desenvolupa l'article 9 de 
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l'ordre de 14 de maig de 1987 en relació al manteniment i la inspecció d’instal·lacions 
elèctriques situades en locals d'alt risc, ja que es tracta d'un enllumenat públic 
constituït per lluminàries suportades per elements accessibles per a persones no 
autoritzades. 
 
Aquest article fixa les següents obligacions al Titular de la Instal·lació: 
 
 a) subscriure amb una empresa instal·ladora autoritzada un contracte de 
 manteniment de la instal·lació. 
 
 b) sol·licitar cada dos anys a una Entitat de Inspecció i Control la 
 comprovació de les condicions de seguretat i el correcte manteniment i us  de 
 la instal·lació. 
 
 
 
SOLUCIÓ ADOPTADA. JUSTIFICACIÓ 
 
S'han determinat per a cadascun dels carrers les seccións següents:  
 
 - Verge del Pilar: 
 

- vorera de 5,60 m. 
 
- calçada de 3,50 m. 

 
- vorera de 5,06 m. 

 
 Col·locació al tresbolillo de columnes de 9 m d'alçada, amb pantalla de 
fundició injectada d'alumini, model QSA-5 V de Carandini ó similar, amb làmpada de 
VSAP (Vapor de Sodi d’alta pressió) de 150 W i luminaria tipus HF-240 AC 
fluorescent estanca amb dues làmpades de 2x36 W, a una interdistància de 35 m. 
aproximadament. 
 
   
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 
 
Característiques lluminotècniques. 
 
Nivell d´il.luminació: S’ha procurat lograr una il·luminació mitja, com a mínim, d'entre 
25 lux, amb un coeficient d'uniformitat mig no inferior a 0,40 
 
Luminàries: S’han escollit de tal manera que dirigeixin, amb el mínim de pèrdues, el 
flux lluminós emès per les làmpades i que permetin instal·lar l’equip auxiliar al seu 
interior. Es col·locaran: 
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- Pantalla de fundició injectada d'alumini amb reflector de xapa d'alumini, model 
QSA-5 de Carandini ó similar, apta per làmpades de VSAP de 150 W. 

 
- Pantalles fluorescents estanques amb dues làmpades fluorescents de 2x36 W. 
 
Làmpades: Shan elegit làmpades del tipus V.S.A.P. (Vapor de Sodi Alta Pressió) 
degut al seu alt rendiment lluminós i a la seva llarga vida mitja i fluorescents.  
 
Suports: Es preveuen tots el punts de llum en columnes troncocòniques de 9 i 8 m 
d'alçada, amb una conicitat del 1,3%, construïdes en xapa d'acer, amb porta de 
registre i tanca de seguretat. 
 
 
Característiques elèctriques.  
  
Tipus de Installació: La instal·lació elèctrica per l'enllumenat serà subterrània 
complint i respectant les distàncies mínimes fixades al Reglament Electrotècnic: 
 

Distància des de paviment voravia a part superior del tub > 0,4 m. 
 

Distància des de paviment calçada a part superior del tub > 0,6 m. 
 
 
Protecció de les luminàries: Cada lluminària estarà protegida contra 
sobreintensitats amb  fusibles de 6 A. 
 
Connexió, desconnexió i comandament de la xarxa: La posada en servei i 
desconnexió de la xarxa és farà per mitjà de rellotge astronòmic programable. 
 
La instal·lació serà del tipus amb reducció de flux mitjançant línia de comandament de 
2x2,5 mm2 que acompanyarà a la línia de tensió. La senyal de reducció de flux anirà 
comandada per rellotge i es produirà a mitja nit. 
 
Centres de Comandament: En ells es muntarà el quadre de maniobra, control i 
protecció de cada instal·lació, a més dels conjunts de mesura. 
 
La protecció general estarà formada, per tractar-se d'un consum de 6,9 KW(400/230 
V): 
 
- fusibles de 80 A, bases DIN - 0. 
 
- Conjunt de mesura tipus T-2, amb comptador d'intensitat nominal de 30A. 
 
- Interruptor general automàtic III+N d'intensitat nominal segons es detalla a 
l’esquema unifilar actuant en un temps inferior a 0,02 s, i amb un poder de tall de 10 
KA. 
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Els quadres de maniobra, control i protecció de cada línia quedaran col·locat allí on 
s’indica al Plànol i disposarà per cada una de les línies de l'aparellatge reflexat als 
Plànols d'esquema elèctric unifilar (fusibles, contactors, interruptors manuals, 
interruptor magnetotèrmics i diferencials). 
 
 
Obres de terra i de fàbrica 
 
 
La canalització es preveu quan s’executen les obres d’urbanització. 
 
Quan sigui necessari, amb l’objecte de substituir als cables en cas d’avaria, es 
construiran unes arquetes de 40x40 cm. dimensions interiors, amb parets de fàbrica 
de rajola (totxana) de 15 cm. de gruix, arrebossada interiorment, amb marc i tapa de 
ferro. 
 
Les columnes de 9 i 8 m d'alçada es disposaran damunt base de formigó H-150, de 
80x80x100 cm. amb 4 perns d'ancoratge de 16 mm de diàmetre i de 50 cm de 
longitud. 
 
 
Posada a terra de la instal.lació elèctrica 
 
Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació deuran protegir-se contra la 
possibilitat de que en un moment donat pugin quedar en tensió respecte a terra. Amb 
l’objecte de limitar aquesta i assegurar la immediata actuació de les proteccions 
diferencials, s’instal·larà la corresponent posta a terra segons les indicacions de la 
Instrucció MI.BT.019 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 
 
Per la qual cosa es connectarà cada punt de llum al circuit de terra. El col·lector del 
circuit de terra serà de coure aïllat de 1x16 mm2 per la instal·lació  subterrània, el qual 
discorrera per l’interior de la canalització existent. 
 
Aquest circuit de terra es connectarà a uns elèctrodes de terra formats per piques de 
2 m. D’alçada, de ferro cobrejat i de 2 cm. de diàmetre, als punts senyalats a plànol. 
 
RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Una vegada realitzada la obra i fetes les comprovacions indicades per la Norma del 
M.V. Alumbrado Urbano, es redactarà l'acta de recepció provisional acompanyada de 
la corresponent acta de proves. 
 
Després de funcionar normalment la instal·lació durant un any, contat a partir  de 
l’endemà del dia de la recepció provisional, es realitzaran abans de la recepció 
definitiva de les obres, la comprovació de la instal·lació, redactant posteriorment l'acta 
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de recepció definitiva i la seva corresponent acte de probes. 
 
 
CONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TREBALL 
 
Es redacta Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per tractar-se d'una obra amb 
Pressupost de Contracta inferior a 75 milions de pessetes. 
 
 
TERMINI D´EXECUCIÓ 
 
Amb els preus unitaris de cada Unitat d’Obra i les seves corresponents Amidaments, 
s´obte el seguent Pressupost: 
 
El termini per l´execució de les obres s’indica al projecte d’urbanització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

__________________________________________________________________________ 
Instal·lacions de clavegueram, pluvials i electricitat dels carrer Verge del Pilar 
 

CALCULS ELÈCTRICS ENLLUMENAT 
 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosj = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosj / k x S x n) + (Xu x L x Senj / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 

 
 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos j : 0.85  
 
La potència elèctrica instal·lada és: 
 
  Verge del Pilar: 31 uts. x (150 + 2x36 ) = 6.882 W 
   
i la potència elèctrica a contractar considerant un factor de majoració del 40% es te: 
 
 
1,4 x 6.882 = 9.635 W 
 
pel que es contractaran 10,0 KW, III+N, 400/230 V. 
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Càlcul d’intensitats: 
 

Linia Nus 
Origen 

Nus 
Destí 

Long. 
(m) Cond. Canalit. Aïllament Polaritat Carga 

(W) 
Intensitat 

(A) 
Secció
(mm2)

I.Admisible
(A)/Fci 

0 QGP 1 10 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 12400 56,75 2x16 100/0,9 
1 1 2 35 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 2800 12,81 2x16 100/0,9 
2 2 3 33 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 2400 10,98 2x10 77/0,9 
3 3 4 35 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 2000 9,15 2x10 77/0,9 
4 4 5 36,5 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 1600 7,32 2x10 77/0,9 
5 5 6 35,7 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 1200 5,49 2x6 58/0,9 
6 6 7 38,7 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 800 3,66 2x6 58/0,9 
7 7 8 39,7 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 400 1,83 2x6 58/0,9 
8 1 9 34,8 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 2800 12,81 2x16 100/0,9 
9 9 10 35 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 2400 10,98 2x10 77/0,9 
10 10 11 34 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 2000 9,15 2x10 77/0,9 
11 11 12 34,5 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 1600 7,32 2x10 77/0,9 
12 12 13 37,1 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 1200 5,49 2x6 58/0,9 
13 13 14 35 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 800 3,66 2x6 58/0,9 
14 14 15 38,6 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 400 1,83 2x6 58/0,9 
15 1 16 32,3 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 3200 14,65 2x16 100/0,9 
16 16 17 30 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 2800 12,81 2x16 100/0,9 
17 17 18 33,6 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 2400 10,98 2x10 77/0,9 
18 18 19 31,9 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 2000 9,15 2x10 77/0,9 
19 19 20 30,5 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 1600 7,32 2x10 77/0,9 
20 20 21 36,4 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 1200 5,49 2x10 77/0,9 
21 21 22 31,9 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 800 3,66 2x6 58/0,9 
22 22 23 38,3 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 400 1,83 2x6 58/0,9 
23 1 24 29,8 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 3200 14,65 2x16 100/0,9 
24 24 25 34,3 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 2800 12,81 2x16 100/0,9 
25 25 26 29,1 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 2400 10,98 2x16 100/0,9 
26 26 27 36,6 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 2000 9,15 2x10 77/0,9 
27 27 28 38,6 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 1600 7,32 2x10 77/0,9 
28 28 29 28,7 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 1200 5,49 2x10 77/0,9 
29 29 30 41,4 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 800 3,66 2x6 58/0,9 
30 30 31 35 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 400 1,83 2x6 58/0,9 
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Càlcul de caigudes de tensió: 
 
 

Nus Long. C.d.t.(V) Tensió Nus (V) Secció 
(mm2) C.d.t.(%) Carga Nus

1 10 0,00 230,00 16 0,00 (11255 W)
2 35 -0,95 229,05 16 0,41 (-407 W) 
3 33 -1,23 228,77 10 0,53 (-407 W) 
4 35 -1,09 228,91 10 0,47 (-407 W) 
5 36,5 -0,91 229,09 10 0,39 (-407 W) 
6 35,7 -1,11 228,89 6 0,48 (-407 W) 
7 38,7 -0,80 229,20 6 0,35 (-407 W) 
8 39,7 -0,41 229,59 6 0,18 (-407 W) 
9 34,8 -0,95 229,05 16 0,41 (-407 W) 
10 35 -1,30 228,70 10 0,57 (-407 W) 
11 34 -1,06 228,94 10 0,46 (-407 W) 
12 34,5 -0,86 229,14 10 0,37 (-407 W) 
13 37,1 -1,15 228,85 6 0,50 (-407 W) 
14 35 -0,72 229,28 6 0,32 (-407 W) 
15 38,6 -0,40 229,60 6 0,17 (-407 W) 
16 32,3 -1,00 229,00 16 0,44 (-407 W) 
17 30 -0,82 229,18 16 0,35 (-407 W) 
18 33,6 -1,25 228,75 10 0,54 (-407 W) 
19 31,9 -0,99 229,01 10 0,43 (-407 W) 
20 30,5 -0,76 229,24 10 0,33 (-407 W) 
21 36,4 -0,68 229,32 10 0,29 (-407 W) 
22 31,9 -0,66 229,34 6 0,29 (-407 W) 
23 38,3 -0,40 229,60 6 0,17 (-407 W) 
24 29,8 -0,93 229,07 16 0,40 (-407 W) 
25 34,3 -0,93 229,07 16 0,41 (-407 W) 
26 29,1 -0,68 229,32 16 0,29 (-407 W) 
27 36,6 -1,14 228,86 10 0,49 (-407 W) 
28 38,6 -0,96 229,04 10 0,42 (-407 W) 
29 28,7 -0,53 229,47 10 0,23 (-407 W) 
30 41,4 -0,86 229,14 6 0,37 (-407 W) 
31 35 -0,36 229,64 6 0,16 (-407 W) 

  
  

- (*) Caiguda de tensión máxima al nus 23 = 2,85 %   
       

- Caiguda de tensión total segons els diferents itineraris amb l'origen al 
QGP : 

      
1-2-3-4-5-6-7-8 ---------------------------------------------= 2,82 % 
1-9-10-11-12-13-14-15  -----------------------------------= 2,80 % 
1-16-17-18-20-21-22-23 ----------------------------------= 2,85 % 
1-24-25-26-27-28-29-30-31 ------------------------------= 2,78 % 
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Amposta, gener de 2009 
 
 
 
Joan Carles González 
Enginyer Industrial 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

02. Amidament 



 



1.1 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador 260,519 m3

1.2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 420,400 m2
1.3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 84,080 m3
1.4 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de

gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM 176,438 m3
1.5 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb

camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km 42,040 m3
1.6 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó

calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra 38,000 u
1.7 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,

col·locat amb morter 38,000 u
1.8 Formigó per a rases i pous, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat des de camió 15,872 m3
1.9 Acer en barres corrugades B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2, en barres de diàmetre

superior a 16 mm, per a l'armadura de rases i pous 195,300 kg
1.10 Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada 1.072,020 m

1.11 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub 378,830 m

1.12 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x16 mm2, col.locat en tub 204,300 m

1.13 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x10 mm2, col.locat en tub 488,900 m

1.14 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat superficialment 1.051,000 m
1.15 Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,3 m2, de 2 mm de

gruix i soterrada 6,000 u
1.16 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de
formigó 31,000 u

1.17 Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 2 m, per a cantonada, fixat amb
platina i cargols 31,000 u

1.18 Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 150 W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al
suport 31,000 u

1.19 Llumenaria model HF-240AC Classe I cos de policarbonat extrusionat d'una sola peça, reflector
interior d'alumini anoditzat, grau de protecció IP-66. Equipament d'encesa d'arranc per cebador
i dues làmpades fluorescents de 36 w incorporades. 31,000 u

1.20 Armari metàl.lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna 1,000 u

1.21 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 100 A, segons
esquema unesa número 8A i muntada superficialment 1,000 u

1.22 Tallacircuit amb fusible cilíndric de 80 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i
muntat superficialment 3,000 u

1.23 Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i
muntat superficialment 1,000 u

1.24 Rellotge per a tarifes horàries, per a una tensió de 400 V, de 20 A d'intensitat màxima, amb dos
contactes per canvi a triple tarifa i muntat superficialment 1,000 u

1.25 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN 1,000 u

1.26 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 4,000 u

1.27 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 4,000 u

1.28 Instal·lació escomesa d'acord amb les Normes de la Companya Elèctrica (a justificar) des de la
caixa de distribució de B.T. 1,000 u

Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT PUBLIC
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2.1 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics 728,313 m3

2.2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM 292,104 m2

2.3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM 116,842 m3

2.4 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 546,234 m3
2.5 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb

camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km 77,894 m3
2.6 Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó

HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó
calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm 10,000 u

2.7 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I 34,000 u

2.8 Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter 34,000 u

2.9 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al
fons de la rasa 123,420 m

2.10 Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de
la rasa 486,840 m

2.11 Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I 20,000 m

2.12 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de
la rasa 102,000 m

2.13 Conexions a les diferentes canonades. 53,000 u

Pressupost parcial nº 2 XARXA PLUVIALS
Nº Descripció Amidament Ud
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3.1 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics 531,629 m3

3.2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM 292,104 m2

3.3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM 116,842 m3

3.4 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 531,629 m3
3.5 Transport de terres, amb un recorregut màxim de 10 km i temps d'espera per a la càrrega, amb

camió per a transport de 12 t 77,894 m3
3.6 Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó

HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó
calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm 10,000 u

3.7 Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de
la rasa 486,840 m

3.8 Conexions a les diferentes canonades. 28,000 u

Pressupost parcial nº 3 CLAVEGUERAM
Nº Descripció Amidament Ud
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03.01 Quadre de Preus nº1 



 



Quadre de preus nº 1

Advertència:  Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta si és
procedent, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els
treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, segons allò prescrit
a la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, pel qual el Contractista no podrá reclamar que s'introdueixi qualsevol
modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

1 ENLLUMENAT PUBLIC
1.1 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i

fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador 9,79 NOU EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

1.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària
màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 3,48 TRES EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

1.3 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 3,71 TRES EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS

1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a
0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM 18,31 DIVUIT EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

1.5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km 3,47 TRES EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

1.6 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra 49,21 QUARANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS

1.7 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa
grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter 25,22 VINT-I-CINC EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

1.8 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió 68,81 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

1.9 kg Acer en barres corrugades B 500 SD, de límit
elàstic >= 500 N/mm2, en barres de diàmetre
superior a 16 mm, per a l'armadura de rases i
pous 1,05 U EURO AMB CINC CÈNTIMS

1.10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada 1,99 U EURO AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS

1.11 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x6 mm2, col.locat en tub 5,22 CINC EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

1.12 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x16 mm2, col.locat en tub 10,64 DEU EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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1.13 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar
de secció 3x10 mm2, col.locat en tub 7,46 SET EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS

1.14 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25
mm2, muntat superficialment 5,45 CINC EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

1.15 u Placa de connexió a terra de coure, en forma
d'estel (calada), de superfície 0,3 m2, de 2 mm de
gruix i soterrada 64,76 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

1.16 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó 614,73 SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

1.17 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer
galvanitzat de llargària 2 m, per a cantonada, fixat
amb platina i cargols 212,85 DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

1.18 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 150 W, de preu superior, tancada,
amb allotjament per a equip i acoblada al suport 327,79 TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS

AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS

1.19 u Llumenaria model HF-240AC Classe I cos de
policarbonat extrusionat d'una sola peça, reflector
interior d'alumini anoditzat, grau de protecció
IP-66. Equipament d'encesa d'arranc per cebador i
dues làmpades fluorescents de 36 w incorporades. 160,11 CENT  SEIXANTA EUROS AMB

ONZE CÈNTIMS

1.20 u Armari metàl.lic des de 300x300x120 fins a
500x600x120 mm, per a servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna 133,35 CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

1.21 u Caixa general de protecció de polièster reforçat
amb borns bimetàl.lics, de 100 A, segons
esquema unesa número 8A i muntada
superficialment 128,59 CENT  VINT-I-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

1.22 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 80 A,
unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm
i muntat superficialment 14,66 CATORZE EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

1.23 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar
energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat
superficialment 174,60 CENT  SETANTA-QUATRE EUROS

AMB SEIXANTA CÈNTIMS

1.24 u Rellotge per a tarifes horàries, per a una tensió
de 400 V, de 20 A d'intensitat màxima, amb dos
contactes per canvi a triple tarifa i muntat
superficialment 265,68 DOS-CENTS SEIXANTA-CINC

EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

1.25 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN 72,15 SETANTA-DOS EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS
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1.26 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN 68,60 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS

1.27 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de
4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN 114,83 CENT  CATORZE EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

1.28 u Instal·lació escomesa d'acord amb les Normes
de la Companya Elèctrica (a justificar) des de la
caixa de distribució de B.T. 576,09 CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS

AMB NOU CÈNTIMS

2 XARXA PLUVIALS
2.1 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i

fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics 5,56 CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

2.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de
0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM 2,07 DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS

2.3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM 11,44 ONZE EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.4 m3 Subministrament de terra seleccionada
d'aportació 9,12 NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

2.5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km 4,07 QUATRE EUROS AMB SET

CÈNTIMS

2.6 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de
3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya
per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat
de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa
grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat
nodular de 200x200x200 mm 550,28 CINC-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

2.7 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I 98,31 NORANTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS

2.8 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter 58,15 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS
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2.9 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al
fons de la rasa 9,41 NOU EUROS AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS

2.10 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de
la rasa 38,80 TRENTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

2.11 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I 71,25 SETANTA-U EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

2.12 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de
la rasa 10,35 DEU EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS

2.13 u Conexions a les diferentes canonades. 144,02 CENT  QUARANTA-QUATRE
EUROS AMB DOS CÈNTIMS

3 CLAVEGUERAM
3.1 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i

fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics 5,56 CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

3.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de
0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM 2,07 DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS

3.3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a
0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM 18,31 DIVUIT EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

3.4 m3 Subministrament de terra seleccionada
d'aportació 9,12 NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

3.5 m3 Transport de terres, amb un recorregut màxim
de 10 km i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió per a transport de 12 t 2,83 DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS

3.6 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de
3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya
per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat
de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa
grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat
nodular de 200x200x200 mm 550,28 CINC-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

3.7 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de
la rasa 18,57 DIVUIT EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

3.8 u Conexions a les diferentes canonades. 144,02 CENT  QUARANTA-QUATRE
EUROS AMB DOS CÈNTIMS
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03.02 Quadre de Preus nº2 



 



Quadre de preus nº 2

Advertència:  Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescisió o una altra causa no es finalitzin les contractades, sense que es pugui pretendre la
valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 ENLLUMENAT PUBLIC
1.1 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit,

amb retroexcavadora amb martell trencador

(Maquinària)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,152 h 64,40 9,79

9,79

1.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95%
PM

(Mà d'obra)
Manobre 0,062 h 15,00 0,93
Manobre especialista 0,106 h 15,41 1,63

(Maquinària)
Picó vibrant,plac.60cm 0,110 h 8,02 0,88

(Resta d'obra) 0,04

3,48

1.3 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació

(Materials)
Terra toler. 1,000 m3 3,71 3,71

3,71

1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,528 h 15,41 8,14

(Maquinària)
Retroexcavadora mitjana 0,100 h 56,40 5,64
Picó vibrant,plac.60cm 0,550 h 8,02 4,41

(Resta d'obra) 0,12

18,31

1.5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

(Maquinària)
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics… 0,033 h 52,33 1,73
Camió transp.12 t 0,050 h 34,89 1,74

3,47

1.6 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 1,056 h 16,79 17,73
Manobre 1,056 h 15,00 15,84

(Materials)
Sorra pedra granit. 0-3.5 mm 0,013 t 14,53 0,19
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,209 m3 57,57 12,03
Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 3… 1,007 u 0,82 0,83
Maó calat,29x14x10cm,p/revestir 11,004 u 0,19 2,09

(Resta d'obra) 0,50

49,21
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1.7 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de
pes, col·locat amb morter

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 0,301 h 16,79 5,05
Manobre 0,301 h 15,00 4,52

(Materials)
Morter M-4a (4 N/mm2) granel 0,040 t 27,72 1,11
Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa … 1,000 u 14,40 14,40

(Resta d'obra) 0,14

25,22

1.8 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió

(Mà d'obra)
Manobre 0,239 h 15,00 3,59

(Materials)
Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 1,020 m3 63,89 65,17

(Resta d'obra) 0,05

68,81

1.9 kg Acer en barres corrugades B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2, en barres de
diàmetre superior a 16 mm, per a l'armadura de rases i pous

(Mà d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,010 h 16,79 0,17
Ajudant ferrallista 0,012 h 15,71 0,19

(Materials)
Filferro recuit,D=1,3mm 0,015 kg 1,02 0,02
Acer b/corrugada B 500 SD 1,050 kg 0,65 0,68

(Per arrodoniment) -0,01

1,05

1.10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,032 h 17,35 0,56
Ajudant electricista 0,018 h 15,69 0,28

(Materials)
Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N… 1,020 m 1,12 1,14

(Resta d'obra) 0,01

1,99

1.11 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,038 h 17,35 0,66
Ajudant electricista 0,038 h 15,69 0,60

(Materials)
Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV b… 1,020 m 3,86 3,94

(Resta d'obra) 0,02

5,22

1.12 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x16 mm2, col.locat en tub

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,048 h 17,35 0,83
Ajudant electricista 0,048 h 15,69 0,75

(Materials)
Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV b… 1,020 m 8,86 9,04

(Resta d'obra) 0,02

10,64

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(euros) (euros)

URBANITZACIÓ DEL CARRER VERGE DEL PILAR Pàgina 2



1.13 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x10 mm2, col.locat en tub

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,038 h 17,35 0,66
Ajudant electricista 0,038 h 15,69 0,60

(Materials)
Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV b… 1,020 m 6,06 6,18

(Resta d'obra) 0,02

7,46

1.14 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat superficialment

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,096 h 17,35 1,67
Ajudant electricista 0,144 h 15,69 2,26

(Materials)
Conductor Cu nu,1x25mm2 1,020 m 1,12 1,14
P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 1,000 u 0,32 0,32

(Resta d'obra) 0,06

5,45

1.15 u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,3 m2, de 2
mm de gruix i soterrada

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,159 h 17,35 2,76
Ajudant electricista 0,159 h 15,69 2,49

(Materials)
Placa connex.terra Cu estel(cal.),0,3m2,g… 1,000 u 55,80 55,80
P.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 1,000 u 3,63 3,63

(Resta d'obra) 0,08

64,76

1.16 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada
sobre dau de formigó

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,509 h 17,35 8,83
Ajudant electricista 0,509 h 15,69 7,99
Manobre 0,240 h 15,00 3,60

(Maquinària)
Camió grua 0,530 h 42,97 22,77
Camió cistella h=10m 0,530 h 36,40 19,29

(Materials)
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 0,638 m3 56,11 35,80
Columna planxa ac.galv.,troncocònica,h=10… 1,000 u 480,08 480,08
P.p.accessoris p/columnes 1,000 u 36,06 36,06

(Resta d'obra) 0,31

614,73

1.17 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 2 m, per a cantonada, fixat
amb platina i cargols

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,543 h 17,35 9,42
Ajudant electricista 0,543 h 15,69 8,52

(Materials)
Braç mural recta tub ac.galv.,llarg.=2m 1,000 u 172,83 172,83
P.p.accessoris p/braç mural 1,000 u 21,81 21,81

(Resta d'obra) 0,27

212,85
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1.18 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,336 h 17,35 5,83
Ajudant electricista 0,336 h 15,69 5,27

(Materials)
Llumenera vials,cubeta plàst.,vap.Na pres… 1,000 u 316,52 316,52

(Resta d'obra) 0,17

327,79

1.19 u Llumenaria model HF-240AC Classe I cos de policarbonat extrusionat d'una sola peça,
reflector interior d'alumini anoditzat, grau de protecció IP-66. Equipament d'encesa d'arranc
per cebador i dues làmpades fluorescents de 36 w incorporades.

(Materials)
Llumeraria model HF-240AC amb fluorescent… 1,000 u 160,11 160,11

160,11

1.20 u Armari metàl.lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,269 h 17,35 4,67
Ajudant electricista 0,355 h 15,69 5,57

(Materials)
Armari metàl.300x300x120 a 500x600x120mm,… 1,000 u 118,79 118,79
P.p.accessoris p/armaris metàl.lics 1,000 u 4,17 4,17

(Resta d'obra) 0,15

133,35

1.21 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 100 A, segons
esquema unesa número 8A i muntada superficialment

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,768 h 17,35 13,32
Ajudant electricista 0,768 h 15,69 12,05

(Materials)
Caixa gral.protec.polièst.reforç. borns b… 1,000 u 92,92 92,92
P.p.accessoris caixa gral.protecció 1,000 u 9,92 9,92

(Resta d'obra) 0,38

128,59

1.22 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 80 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm
i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,192 h 17,35 3,33
Ajudant electricista 0,096 h 15,69 1,51

(Materials)
Tallacircuit cilínd.80A,(I),portafus.sepa… 1,000 u 9,52 9,52
P.p.accessoris p/tallacirc.fus.cil. 1,000 u 0,23 0,23

(Resta d'obra) 0,07

14,66

1.23 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i
muntat superficialment

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,010 h 17,35 0,17
Ajudant electricista 0,144 h 15,69 2,26

(Materials)
Comptador trif.,3fils,activa,230/400V,30A 1,000 u 172,13 172,13

(Resta d'obra) 0,04

174,60

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(euros) (euros)

URBANITZACIÓ DEL CARRER VERGE DEL PILAR Pàgina 4



1.24 u Rellotge per a tarifes horàries, per a una tensió de 400 V, de 20 A d'intensitat màxima, amb
dos contactes per canvi a triple tarifa i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,207 h 17,35 3,59
Ajudant electricista 0,207 h 15,69 3,25

(Materials)
Rellotge,400V,I<=20A,2contactes,3tarifa 1,000 u 258,30 258,30
P.p.accessoris p/rellot.tarif.hor. 1,000 u 0,44 0,44

(Resta d'obra) 0,10

265,68

1.25 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,221 h 17,35 3,83
Ajudant electricista 0,192 h 15,69 3,01

(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=40A,ICP-M,tetr… 1,000 u 64,87 64,87
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,34 0,34

(Resta d'obra) 0,10

72,15

1.26 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,221 h 17,35 3,83
Ajudant electricista 0,192 h 15,69 3,01

(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaB… 1,000 u 61,32 61,32
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,34 0,34

(Resta d'obra) 0,10

68,60

1.27 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,480 h 17,35 8,33
Ajudant electricista 0,192 h 15,69 3,01

(Materials)
Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,tet… 1,000 u 103,01 103,01
P.p.accessoris p/interr.difer. 1,000 u 0,31 0,31

(Resta d'obra) 0,17

114,83

1.28 u Instal·lació escomesa d'acord amb les Normes de la Companya Elèctrica (a justificar) des
de la caixa de distribució de B.T.
Sense descomposició 576,09

576,09

2 XARXA PLUVIALS
2.1 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb

mitjans mecànics

(Mà d'obra)
Manobre 0,010 h 15,00 0,15

(Maquinària)
Retroexcavadora mitjana 0,096 h 56,40 5,41

5,56

Quadre de preus nº 2
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2.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

(Mà d'obra)
Manobre 0,060 h 15,00 0,90
Manobre especialista 0,042 h 15,41 0,65

(Maquinària)
Picó vibrant,dúplex,1300 kg 0,044 h 11,35 0,50

(Resta d'obra) 0,02

2,07

2.3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,211 h 15,41 3,25

(Maquinària)
Retroexcavadora mitjana 0,100 h 56,40 5,64
Picó vibrant,dúplex,1300 kg 0,220 h 11,35 2,50

(Resta d'obra) 0,05

11,44

2.4 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

(Materials)
Terra selec. 1,000 m3 9,12 9,12

9,12

2.5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

(Maquinària)
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics… 0,033 h 52,33 1,73
Camió transp.12 t 0,067 h 34,89 2,34

4,07

2.6 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó
calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 10,927 h 16,79 183,46
Manobre 10,927 h 15,00 163,91
Manobre especialista 0,375 h 15,41 5,78

(Maquinària)
Formigonera 165l 0,269 h 1,61 0,43

(Materials)
Aigua 0,084 m3 0,97 0,08
Sorra pedra granit.p/morters 0,513 t 18,90 9,70
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 0,165 t 90,68 14,96
Calç aèria CL 90,p/constr. 70,680 kg 0,09 6,36
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,499 m3 57,57 28,73
Morter M-4a (4 N/mm2) granel 0,034 t 27,72 0,94
Maó calat,29x14x10cm,p/revestir 179,928 u 0,19 34,19
Bastiment+tapa p/pou reg.,fosa grisa D70c… 1,000 u 67,55 67,55
Graó p/pou reg.ferro colat nod.,200x200x2… 12,000 u 2,40 28,80

(Resta d'obra) 5,39

550,28

Quadre de preus nº 2
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2.7 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 2,227 h 16,79 37,39
Manobre 2,227 h 15,00 33,41
Manobre especialista 0,091 h 15,41 1,40

(Maquinària)
Formigonera 165l 0,067 h 1,61 0,11

(Materials)
Aigua 0,022 m3 0,97 0,02
Sorra pedra granit.p/morters 0,155 t 18,90 2,93
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 0,033 t 90,68 2,99
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,066 m3 57,57 3,80
Maó calat,29x14x10cm,p/revestir 80,000 u 0,19 15,20

(Resta d'obra) 1,06

98,31

2.8 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada
amb morter

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 0,345 h 16,79 5,79
Manobre 0,345 h 15,00 5,18

(Materials)
Morter M-4a (4 N/mm2) granel 0,040 t 27,72 1,11
Reixa fixa p/embor.,fosa grisa 780x340x40… 1,000 u 45,91 45,91

(Resta d'obra) 0,16

58,15

2.9 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat
al fons de la rasa

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,014 h 17,35 0,24
Manobre 0,014 h 15,00 0,21

(Materials)
Tub PVC DN=250mm,helic.,p/anar form.unió … 1,000 m 8,95 8,95

(Resta d'obra) 0,01

9,41

2.10 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,026 h 17,35 0,45
Manobre 0,025 h 15,00 0,38

(Materials)
Tub PVC DN=600mm,helic.,autoport.unió mas… 1,000 m 37,96 37,96

(Resta d'obra) 0,01

38,80

Quadre de preus nº 2
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2.11 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 1,405 h 16,79 23,59
Manobre 1,405 h 15,00 21,08
Manobre especialista 0,100 h 15,41 1,54

(Maquinària)
Formigonera 165l 0,073 h 1,61 0,12

(Materials)
Aigua 0,023 m3 0,97 0,02
Sorra pedra granit.p/morters 0,170 t 18,90 3,21
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 0,032 t 90,68 2,90
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,130 m3 57,57 7,48
Maó calat,29x14x10cm,p/revestir 55,997 u 0,19 10,64

(Resta d'obra) 0,67

71,25

2.12 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,014 h 17,35 0,24
Manobre 0,014 h 15,00 0,21

(Materials)
Tub PVC DN=250mm,helic.,autoport.unió mas… 1,000 m 9,89 9,89

(Resta d'obra) 0,01

10,35

2.13 u Conexions a les diferentes canonades.
Sense descomposició 144,02

144,02

3 CLAVEGUERAM
3.1 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb

mitjans mecànics

(Mà d'obra)
Manobre 0,010 h 15,00 0,15

(Maquinària)
Retroexcavadora mitjana 0,096 h 56,40 5,41

5,56

3.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

(Mà d'obra)
Manobre 0,060 h 15,00 0,90
Manobre especialista 0,042 h 15,41 0,65

(Maquinària)
Picó vibrant,dúplex,1300 kg 0,044 h 11,35 0,50

(Resta d'obra) 0,02

2,07

Quadre de preus nº 2
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3.3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,528 h 15,41 8,14

(Maquinària)
Retroexcavadora mitjana 0,100 h 56,40 5,64
Picó vibrant,plac.60cm 0,550 h 8,02 4,41

(Resta d'obra) 0,12

18,31

3.4 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

(Materials)
Terra selec. 1,000 m3 9,12 9,12

9,12

3.5 m3 Transport de terres, amb un recorregut màxim de 10 km i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió per a transport de 12 t

(Maquinària)
Camió transp.12 t 0,081 h 34,89 2,83

2,83

3.6 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó
calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa
de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 10,927 h 16,79 183,46
Manobre 10,927 h 15,00 163,91
Manobre especialista 0,375 h 15,41 5,78

(Maquinària)
Formigonera 165l 0,269 h 1,61 0,43

(Materials)
Aigua 0,084 m3 0,97 0,08
Sorra pedra granit.p/morters 0,513 t 18,90 9,70
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 0,165 t 90,68 14,96
Calç aèria CL 90,p/constr. 70,680 kg 0,09 6,36
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,499 m3 57,57 28,73
Morter M-4a (4 N/mm2) granel 0,034 t 27,72 0,94
Maó calat,29x14x10cm,p/revestir 179,928 u 0,19 34,19
Bastiment+tapa p/pou reg.,fosa grisa D70c… 1,000 u 67,55 67,55
Graó p/pou reg.ferro colat nod.,200x200x2… 12,000 u 2,40 28,80

(Resta d'obra) 5,39

550,28

3.7 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,017 h 17,35 0,29
Manobre 0,017 h 15,00 0,26

(Materials)
Tub PVC DN=350mm,helic.,autoport.unió mas… 1,000 m 18,01 18,01

(Resta d'obra) 0,01

18,57

3.8 u Conexions a les diferentes canonades.
Sense descomposició 144,02

144,02
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1.1 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i
fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador 260,519 9,79 2.550,48

1.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària
màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 420,400 3,48 1.462,99

1.3 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 84,080 3,71 311,94

1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a
0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM 176,438 18,31 3.230,58

1.5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km 42,040 3,47 145,88

1.6 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra 38,000 49,21 1.869,98

1.7 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa
grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter 38,000 25,22 958,36

1.8 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió 15,872 68,81 1.092,15

1.9 kg Acer en barres corrugades B 500 SD, de límit
elàstic >= 500 N/mm2, en barres de diàmetre
superior a 16 mm, per a l'armadura de rases i
pous 195,300 1,05 205,07

1.10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada 1.072,020 1,99 2.133,32

1.11 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub 378,830 5,22 1.977,49

1.12 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x16 mm2, col.locat en tub 204,300 10,64 2.173,75

1.13 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K
(AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tripolar de secció 3x10 mm2, col.locat en tub 488,900 7,46 3.647,19

1.14 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25
mm2, muntat superficialment 1.051,000 5,45 5.727,95

1.15 u Placa de connexió a terra de coure, en forma
d'estel (calada), de superfície 0,3 m2, de 2 mm
de gruix i soterrada 6,000 64,76 388,56

1.16 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de
formigó 31,000 614,73 19.056,63

1.17 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer
galvanitzat de llargària 2 m, per a cantonada,
fixat amb platina i cargols 31,000 212,85 6.598,35

1.18 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor
cubeta de plàstic, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 150 W, de preu superior,
tancada, amb allotjament per a equip i acoblada
al suport 31,000 327,79 10.161,49

1.19 u Llumenaria model HF-240AC Classe I cos de
policarbonat extrusionat d'una sola peça,
reflector interior d'alumini anoditzat, grau de
protecció IP-66. Equipament d'encesa d'arranc
per cebador i dues làmpades fluorescents de 36
w incorporades. 31,000 160,11 4.963,41

1.20 u Armari metàl.lic des de 300x300x120 fins a
500x600x120 mm, per a servei exterior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna 1,000 133,35 133,35

Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT PUBLIC
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1.21 u Caixa general de protecció de polièster reforçat
amb borns bimetàl.lics, de 100 A, segons
esquema unesa número 8A i muntada
superficialment 1,000 128,59 128,59

1.22 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 80 A,
unipolar, amb portafusible separable de 22x58
mm i muntat superficialment 3,000 14,66 43,98

1.23 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar
energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i
muntat superficialment 1,000 174,60 174,60

1.24 u Rellotge per a tarifes horàries, per a una tensió
de 400 V, de 20 A d'intensitat màxima, amb dos
contactes per canvi a triple tarifa i muntat
superficialment 1,000 265,68 265,68

1.25 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN 1,000 72,15 72,15

1.26 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN 4,000 68,60 274,40

1.27 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN 4,000 114,83 459,32

1.28 u Instal·lació escomesa d'acord amb les Normes
de la Companya Elèctrica (a justificar) des de la
caixa de distribució de B.T. 1,000 576,09 576,09

Total pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT PUBLIC: 70.783,73

Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT PUBLIC
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2.1 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i
fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics 728,313 5,56 4.049,42

2.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM 292,104 2,07 604,66

2.3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de
0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM 116,842 11,44 1.336,67

2.4 m3 Subministrament de terra seleccionada
d'aportació 546,234 9,12 4.981,65

2.5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i
fins a 5 km 77,894 4,07 317,03

2.6 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de
3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja
canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de
maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i
tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de
ferro colat nodular de 200x200x200 mm 10,000 550,28 5.502,80

2.7 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb
parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I 34,000 98,31 3.342,54

2.8 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter 34,000 58,15 1.977,10

2.9 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al
fons de la rasa 123,420 9,41 1.161,38

2.10 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa 486,840 38,80 18.889,39

2.11 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I 20,000 71,25 1.425,00

2.12 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa 102,000 10,35 1.055,70

2.13 u Conexions a les diferentes canonades. 53,000 144,02 7.633,06

Total pressupost parcial nº 2 XARXA PLUVIALS: 52.276,40

Pressupost parcial nº 2 XARXA PLUVIALS
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i
fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics 531,629 5,56 2.955,86

3.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del
95% PM 292,104 2,07 604,66

3.3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a
0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM 116,842 18,31 2.139,38

3.4 m3 Subministrament de terra seleccionada
d'aportació 531,629 9,12 4.848,46

3.5 m3 Transport de terres, amb un recorregut màxim
de 10 km i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió per a transport de 12 t 77,894 2,83 220,44

3.6 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de
3,5 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja
canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de
maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i
tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de
ferro colat nodular de 200x200x200 mm 10,000 550,28 5.502,80

3.7 m Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons
de la rasa 486,840 18,57 9.040,62

3.8 u Conexions a les diferentes canonades. 28,000 144,02 4.032,56

Total pressupost parcial nº 3 CLAVEGUERAM: 29.344,78

Pressupost parcial nº 3 CLAVEGUERAM
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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03.04 Resum Pressupost 



 



1 ENLLUMENAT PUBLIC ............................... ........................… 70.783,73
2 XARXA PLUVIALS .................................. ........................… 52.276,40
3 CLAVEGUERAM ..................................... ........................… 29.344,78

Pressupost d'execució material 152.404,91
13% de despeses generals 19.812,64
6% de benefici industrial 9.144,29

Suma 181.361,84
16% IVA 29.017,89

Pressupost d'execució per contracta 210.379,73

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'exp ressada quantitat de DOS-CENTS DEU MIL
TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS.

Amposta, gener de 2009
Enginyer Municipal

Joan Carles Gonzalez Conde

Projecte: URBANITZACIÓ DEL CARRER VERGE DEL PILAR

Capítol Import



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

04. Plec de condicions 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
04.01 Plec de clàusules administratives 



El plec de clàusules administratives de la part d’instal·lacions correspon al plec de 
clàusules administratives recollit al punt 04.01. del projecte executiu d’edificació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

04.02 Plec de condicions particulars 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

04.02.01 Plec de condicions tècniques 



 



B011 NEUTRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o 
pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte 
s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l
- En la resta de casos:  <= 1 g/l
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l
- Formigó armat:  <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

B031 SORRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i 
demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
     - De pedra calcària
     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes
Partícules toves (UNE 7-134):  0%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Plec de condicions tècniques
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Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes
- Granulat fí:
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 75
- Resta de casos:  >= 80
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes
- Granulat fí:
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 15% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │
│   mm      │    pel tamís     │                  │
│───────────│──────────────────│──────────────────│
│   5,00    │        A         │      A = 100     │
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │
│───────────│──────────────────│──────────────────│
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │
└─────────────────────────────────────────────────┘

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les condicions mes desfavorables que 
presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que 
pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF en el que hi han de constar, com 
a mínim, les dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:

Plec de condicions tècniques
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Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B03D TERRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi 
consta, els que estableixi explícitament la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%
Mida màxima :  <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10
Índex CBR (UNE 103-502):
- Coronament de terraplè:  >= 5
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3
TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%
Mida màxima :  <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35%
Límit líquid (UNE 103-103):  < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4
Índex CBR (UNE 103-502):
- Coronament de terraplè:  >= 5
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2%
Contingut guix (NLT 115):  < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1%
Límit líquid (UNE 103-103):  < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s 'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les 
al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

B051 CIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un 
procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Plec de condicions tècniques
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Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva 
traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg 
termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han 
d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en el ciment. Segons aquest 
contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│       Denominació                     │ Designació   │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │
│                                       │  CEM II/B-S  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │
│                                       │  CEM II/B-P  │
│                                       │  CEM II/A-Q  │
│                                       │  CEM II/B-Q  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │
│ volants                               │  CEM II/B-V  │
│                                       │  CEM II/A-W  │
│                                       │  CEM II/B-W  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │
│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │
│ calcari                               │  CEM II/B-L  │
│                                       │  CEM II/A-LL │
│                                       │  CEM II/B-LL │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │
│                                       │  CEM II/B-M  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │
│ forn alt                              │  CEM III/B   │
│                                       │  CEM III/C   │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │
│                                       │  CEM IV/B    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │
│                                       │  CEM V/B     │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els 
components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 
197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb 
Requisits Reglamentaris (CCRR).
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 80310.
CIMENTS BLANCS (BL):
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació 
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de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb 
Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les 
mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les 
mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb 
Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│       Denominació                     │ Designació   │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland                       │      I       │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria           │    II/A-S    │
│                                       │    II/B-S    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │    II/A-D    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │    II/A-P    │
│                                       │    II/B-P    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres           │    II/A-V    │
│ volants                               │    II/B-V    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de                │    III/A     │
│ forn alt                              │    III/B     │
│                                       │    III/C     │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic                     │    IV/A      │
│                                       │    IV/B      │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les 
corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Designació i denominació del ciment
- Referència de la comanda
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte
- Restriccions d'utilització
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:
- Dates de producció i d’ensacat del ciment
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Restriccions d'utilització
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
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Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos 
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 
de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

B053 CALÇS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de 
magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CAL AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la 
que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades:  Passa
- Altres calçs:
     - Mètode de referència:  <= 20
     - Mètode alternatiu:  <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades:  45% < h < 70%
- Altres calçs:  <= 2%
CAL HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, 
segons l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han 
de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de 
la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s 'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi 
d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de 
sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En 
estructures d'edificació, si s 'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del 
pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats 
de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), 
i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3)
Classe del ciment:  32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat 
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
     - Consistència seca:  Nul
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
- Consistència fluida:  ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:
- Contingut de ciment:
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos 
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als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
     - Resistència característica
     - Formigons designats per propietats:
          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
     - Formigons designats per dosificació:
          - Contingut de ciment per m3
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
     - Tipus, classe i marca del ciment
     - Grandària màxima del granulat
     - Consistència
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural DB-SE.

B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de 
la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s 'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi 
d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de 
sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En 
estructures d'edificació, si s 'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del 
pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats 
de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
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Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), 
i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3)
Classe del ciment:  32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat 
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
     - Consistència seca:  Nul
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
- Consistència fluida:  ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:
- Contingut de ciment:
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos 
als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
     - Resistència característica
     - Formigons designats per propietats:
          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
     - Formigons designats per dosificació:
          - Contingut de ciment per m3
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
     - Tipus, classe i marca del ciment
     - Grandària màxima del granulat
     - Consistència
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural DB-SE.

B07 MORTERS DE COMPRA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
- Morter d'anivellament
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre 
terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons 
refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en 
terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans 
d’utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es 
presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció 
química, poden presentar-se en forma d’un o més components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTOS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fundamentals:
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fundamentals:
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
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- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components 
bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. 
Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant 
una pasta apta per a construir parets de maons.
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 8 N/mm2
Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm
Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10%
Toleràncies:
- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza 
per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria:  0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica 
(façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
     - Temps d’us (EN 1015-9)
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
     - Resistència a compressió (EN 1015-11)
     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
     - Absorció d’aigua (EN 1015-18)
     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se 
n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu:  1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d’us:
     - Proporcions de la mescla
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
     - Mètode d’aplicació
     - Temps obert
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     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
     - Àmbit d’aplicació
MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Morters dissenyats:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
Morters prescrits:
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó.
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions següents:
- Malles electrosoldades
- Armadures bàsiques electrosoldades
En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065.
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen 
i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).
Mides nominals:

┌────────────────────────────────────────┐
│Diàmetre  │ Àrea de la secció │  Massa  │
│nominal e │  transversal  S   │         │
│  (mm)    │      (mm2)        │ (kg/m)  │
│──────────│───────────────────│─────────│
│    6     │       28,3        │  0,222  │
│    8     │       50,3        │  0,395  │
│   10     │       78,5        │  0,617  │
│   12     │       113         │  0,888  │
│   14     │       154         │  1,21   │
│   16     │       201         │  1,58   │
│   20     │       314         │  2,47   │
│   25     │       491         │  3,85   │
│   32     │       804         │  6,31   │
│   40     │      1260         │  9,86   │
└────────────────────────────────────────┘

Característiques mecàniques de les barres:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Designació │Classe acer │ Lím.elàstic │ Càrrega │Allargament │ Relació │
│          │           │ fy (N/mm2)  │unitaria │de rotura   │ fs/fy   │
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│          │           │             │de rotura │(sobre base │         │
│          │           │             │fs(N/mm2) │de 5        │         │
│          │           │             │         │diàmetres   │         │
│──────────│───────────│─────────────│─────────│────────────│─────────│
│ B 400 S  │ Soldable  │  >= 400     │ >= 440  │  >= 14%    │ >= 1,05 │
│ B 500 S  │ Soldable  │  >= 500     │ >= 550  │  >= 12%    │ >= 1,05 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Designació │Lím.elàstic │Resist.  │Relació   │Allarg.de  │Allarg. │Relació │
│          │ Re (MPa)  │a la     │Re-real/  │rotura     │total  │Rm/Re  │
│          │           │tracció  │Re-nominal │(s/base de │càrrega │       │
│          │           │Rm (MPa) │          │5 diàmetres │màxima │       │
│──────────│───────────│─────────│──────────│───────────│───────│───────│
│ B 400 SD │  >= 400   │ >= 480  │  >= 1,20 │  >= 20%   │   9%  │>= 1,20 │
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35 │
│ B 500 SD │  >= 500   │ >= 575  │  >= 1,25 │  >= 12%   │   8%  │>= 1,15 │
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Composició química:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anàlisis  │  C   │Ceq (segons UNE 36-068) │   P   │   S   │   N   │
│UNE 36-068 │ %màx. │        %màx.          │ %màx. │ %màx. │ %màx. │
│──────────│──────│───────────────────────│───────│───────│───────│
│Colada    │ 0,22 │        0,50           │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │
│Producte  │ 0,24 │        0,52           │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C ( UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065):
- Tensió mitjana d'adherència:
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2
- Tensió de trencament d'adherència:
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2
Toleràncies:
- Secció barra:
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal
- Massa:  ± 4,5% massa nominal
- Ovalitat:

┌──────────────────────────────────┐
│Diàmetre nominal │Diferència màxima │
│    e (mm)      │      (mm)       │
│──────────────────────────────────│
│      6         │       1         │
│      8         │       1         │
│     10         │     1,50        │
│     12         │     1,50        │
│     14         │     1,50        │
│     16         │     2,00        │
│     20         │     2,00        │
│     25         │     2,00        │
│     32         │     2,50        │
│     40         │     2,50        │
└──────────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida servida.
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar 
que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

Plec de condicions tècniques
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado.

B0DF ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes:  5 mm/m
- Dimensions nominals:  ± 5 %
- Balcament:  5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus 
nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència:  380 - 430 N/mm2
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0F1 MAONS CERÀMICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces de argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a 
edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir 
les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva 
manipulació o col.locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s 'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
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- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
     - Peces amb <= 1,0%:  A1
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la categoría.
     - D1:  <= 10%
     - D2:  <= 5%
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en 
funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en 
funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat:
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant
      - Cara vista (UNE-EN 771-1)
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Per a peces de categoria I:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
Per a peces de categoria II:
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 
marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
     - Marca del fabricant i lloc d’origen
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
     - Referència a la norma EN 771-1
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat.
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb 
productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

Plec de condicions tècniques

URBANITZACIÓ DEL CARRER VERGE DEL PILAR Pàgina 15



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F.

BD5Z MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves
- Reixa practicable o fixa
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 
124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m 
sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb 
un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de 
superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
     - Llargària:  <= 170 mm
     - Amplària:
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:
     - Diàmetre:
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
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Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
REIXA:
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement 
repartits en l’obertura lliure.
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure.
L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en l’apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124.
BASTIMENT:
Ha de ser pla i ben escairat.
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm
Toleràncies:
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.
Separació entre traves:  <= 100 cm
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm
Alçària del passamà de travada:  60 mm
REIXA FIXA:
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER:
Gruix:  >= 2,75 mm
Gruix i massa del galvanitzat:
- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2
- Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2
ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
Contingut de sofre:  <= 0,14%
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques.
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, 
ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

BD7F TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
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- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col.lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.
Característiques de la banda de PVC:
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millo nèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament a la rotura: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no 
pot contenir cap impuresa visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Els elements han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d’1m. de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, 
exposició a l’intempèrie i instal.lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin 
desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
-  Número normativa ( UNE-EN 1456-1)
-  Nom i/o marca comercial
-  Material (PVC-U)
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
-  Pressió nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats).
- Número de la línia d’extrusió
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
   - 25-32-40-50:  0,2mm.
   - 63-75-90:  0,3mm.
   - 110-125:  0,4mm.
   - 140-160:  0,5 mm
   - 180-200:  0,6 mm
   - 225:  0,7 mm
   - 250:  0,8 mm
   - 280:  0,9 mm
   - 315: 1,0 mm
   - 355: 1,1 mm
   - 400: 1,2mm
   - 450:  1,4mm
   - 500:  1,5 mm
   - 560:  1,7 mm
   - 630:  1,9 mm
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
- Longitud i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no 
pot contenir cap impuresa visible sense augment.
Aquests tubs es col.locaran d’acord amb un codi d’aplicació:
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació 
d’aigües residuals de d’edifici. 
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1.
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Els elements han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, en exposició a 
l’intempèrie i en la instal.lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin 
desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD)
-  Nom i/o marca comercial
-  Dimensió nominal
-  Gruix mínim de la paret o SDR
-  Material (PVC-U)
-  Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
   - 110-125:  0,3mm.
   - 160:  0,4 mm
   - 200-250:  0,5 mm
   - 315:  0,6 mm
   - 355-400:  0,7 mm
   - 450: 0,8 mm
   - 500: 0,9 mm
   - 630: 1,1 mm
   - 710:  1,2mm
   - 800:  1,3 mm
   - 900:  1,5 mm
   - 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 1401-1
- Longitud útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l’eix del tub. d’acord amb UNE-EN 1401-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies 
planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 2: Tubos
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
- Complements per a pou de registre:
     - Graó d’acer galvanitzat
     - Graó de fosa
     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el pou de registre
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 
124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m 
sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió.
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El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb 
un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de 
superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En 
general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
     - Llargària:  <= 170 mm
     - Amplària:
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:
     - Diàmetre:
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han 
d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
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Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
Contingut de sofre:  <= 0,14%
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2
Allargament a la ruptura:  >= 23%
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 2 mm
- Guerxament:  ± 1 mm
- Diàmetre del rodó:  - 5%
GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura:  >= 17%
Contingut de perlita:  <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 2 mm
- Guerxament:  ± 1 mm
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, 
configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.
No ha de tenir porus.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, 
ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FOSA:
*UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
*UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. 
Especificaciones de los materiales.

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 
124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
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- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m 
sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb 
un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de 
superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En 
general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
     - Llargària:  <= 170 mm
     - Amplària:
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:
     - Diàmetre:
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han 
d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).

Plec de condicions tècniques

URBANITZACIÓ DEL CARRER VERGE DEL PILAR Pàgina 22



BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
Contingut de sofre:  <= 0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, 
ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

BG31 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió 
assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de 
designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a 
base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s 'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars:  Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Secció (mm2) │1,5-16 │25-35 │ 50 │70-95 │ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│
│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d’una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-
4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.
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La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y 
cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y 
cubierta de poliolefina.

BG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell
- Número d’ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat a l’interior d’un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal.
Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de l’interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida 
cap a l’interior de l’interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior de l’interruptor.
Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En l’esquema de connexions, els borns 
s’han de designar amb els símbols corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l’interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània
- La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats
- L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
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- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d’energia, si s’aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània ha de ser visible quan 
l’interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l’interruptor.
L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per a la connexió dels cables d’alimentació. No pot estar sobre 
una etiqueta adhesiva enganxada a l’interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l’interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de 
característiques fixades al mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d’obertura i la de tancament
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l’interruptor està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d’ús
- Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d’ús B
- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d’indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han d’especificar-se en els catàlegs 
o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l’interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de 
la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti 
el muntatge  i desmuntatge sobre el perfil.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

BG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S’han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar 
conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de 
comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
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- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els símbols normalitzats 
corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han d’estar situades de 
manera que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts movibles de l’interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament destinats a la regulació de la intensitat 
diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a mínim les indicacions 
següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a l’interruptor, i aquestes 
marques han d’estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han d’estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de l’interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades com a mínim les indicacions 
següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d’haver l’esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l’apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l’interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-
EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió 
que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb 
l’interruptor.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, 
para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades 
incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

BGW1 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap 
cas, la seva qualitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.L ACIONS D'ENLLUMENAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d’instal·
lacions d’il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt 
de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F.

Plec de condicions tècniques

URBANITZACIÓ DEL CARRER VERGE DEL PILAR Pàgina 27



D0B2 ACER EN BARRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
BARRES CORRUGADES:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │
│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│
│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │
│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes 
temperatures.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

EG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar 
pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d’una caixa també aïllant. En aquest cas l’interruptor s’ha de 
subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió.
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l’interruptor.
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
ICP:
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UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

EG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S’han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar 
conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a 
tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit 
modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a 
tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit 
modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar 
pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d’estar feta amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc 
diferencial.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió.
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l’interruptor.
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, 
para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, 
para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de 
neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes 
de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’han de mantenir mentre durin els treballs de 
fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de 
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin 
per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i 
la seva eliminació, si s 'escau.
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Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 
voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75).
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de 
Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril

F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús 
de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una 
planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una 
planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema 
previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·
lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el  cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la 
resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments 
adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de 
forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix 
nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o 
contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la 
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

F2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F2R GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i 
operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 
dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i 
transferència, amb contenidor o amb camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació 
del tipus de perillositat.
A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de 
cada tipus que s’ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o 
emmagatzematge d’aquell tipus de residu.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
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Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials 
orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec
de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

FDB SOLERES PER A POUS DE REGISTRE
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.
S'han considerat els tipus següents:
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera de llambordins:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada
Solera de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck
SOLERA DE FORMIGÓ:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. 
Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
     - Línia de l'eix: ± 24 mm
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres:  ± 12 mm
- Gruix (e):
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
- Planor:  ± 10 mm/m
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de 
formigó.
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
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Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formigó:  - 5%
- Nivell de la solera:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de 
compactar.
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació dels elements complementaris.
S’han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les 
de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou:  ± 50 mm
- Aplomat total:  ± 10 mm
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment 
pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós.
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm
BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.
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La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per 
impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir 
desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm
GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament:  >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

FG11 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixa general de protecció de poliester reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
No s’han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha 
de ser >= 30 cm.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

FG31 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col.locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de 
coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de 
designació UNE RV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a 
base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS).
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o 
enrrotllament dels fils.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha 
de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

FG38 CONDUCTORS DE COURE NUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de 
cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions:  <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

FG5 APARELLS DE MESURA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat superficialment.
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un armari.
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos.
L’aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva fixació posterior a l'orifici de l'armari.
El transformador d’intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les especificacions del projecte.
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 2 mm
COMPTADOR:
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Individual
- Concentrada
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva manipulació.
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la seva manipulació.
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual actuen.
TRANSFORMADOR:
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva col·locació no alteri les característiques de l'element indicador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
TRANSFORMADOR:
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.

FGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
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CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d’inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de 
compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.
PLACA:
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

FHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·
locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a 
cantonada o no, fixat amb platina i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d’instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m
- Posició:  ± 50 mm
BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 20 mm
CREUETA:
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de 
subjecció del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero.

FHN3 LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES  DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat:
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per làmpada de vapor de mercuri o de 
vapor de sodi, acoblat al suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han 
d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de uso general.

G2R GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i 
operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 
dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i 
transferència, amb contenidor o amb camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació 
del tipus de perillositat.
A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
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L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de 
cada tipus que s’ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o 
emmagatzematge d’aquell tipus de residu.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials 
orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec
de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

G315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a la durabilitat del 
formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Gruix màxim de la tongada:
- Consistència seca:  <= 15 cm
- Consistència plàstica:  <= 25 cm
- Consistència tova:  <= 30 cm
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Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho 
autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta: - 20 mm
     - Fonaments encofrats : + 40 mm
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
          - D <= 1 m : + 80 mm
          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm
          - D > 2,5 m : + 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan e s prevegi que durant les 48 h següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser 
aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no 
s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una 
massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de 
ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la 
DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

G31B ARMADURES PER A RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a 
l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la 
ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui 
soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la DF.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents 
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del 
formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer 
amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 
37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 
37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la 
mateixa norma.
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions 
de la EHE, article 66.5.
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui 
formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de diàmetre major)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la 
normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per 
kg de barra ferrallada, dins de l’element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
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estructural DB-SE.
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

GD5J CAIXES PER A EMBORNALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
     - Línia de l'eix: ± 24 mm
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres:  ± 12 mm
- Gruix (e):
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de 
pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

Plec de condicions tècniques

URBANITZACIÓ DEL CARRER VERGE DEL PILAR Pàgina 43



carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

GD5K CAIXES PER A INTERCEPTORS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
     - Línia de l'eix: ± 24 mm
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres:  ± 12 mm
- Gruix (e):
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de 
pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

INTERCEPTORS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

GD5Z ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d’elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l’element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar 
sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament:  ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

GDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZA CIONS DE SERVEIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per 
impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir 
desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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04.02.02 Normativa d’obligat compliment 



 
La normativa d’obligat compliment de la part d’instal·lacions es recull al punt 04.02.02 
del projecte executiu d’edificació. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

05. Plànols 



 




























